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ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ Название поля Примечание 

1 Регистрационный номер  

2 Код и классификация области 

образования 

6В11- Услуги 

3 Код и классификация направлений 

подготовки 

6В113- Транспортные услуги 

4 Код и группа образовательных 

программ 
В095- Транспортные услуги 

5 Наименование образовательной 

программы  
6В11355- Логистика 

6 Вид ОП Действующая 

7 Цель ОП Подготовка выпускников к профессиональной деятельности 

во всех отраслях народного хозяйства для обеспечения 

субъектов всех организационно-правовых форм вне 

зависимости от формы собственности и типа 

финансирования квалифицированными кадрами в области 

управления логистическими процессами 

 

8 Уровень по МСКО 6 

9 Уровень по НРК 6 

10 Уровень по ОРК 6 

11 Отличительные особенности ОП  Нет 

12 Перечень компетенций Универсальные компетенции (УК) 

характеризуются тем, что выпускник  должен 

владеть: 

УК1- способность понимать закономерности 

исторического процесса и место человека в 

историческом процессе, готовность уважительно 

и бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные 

различия, руководствоваться ими в 

профессиональной деятельности 

УК2-способность понимать и анализировать 

мировоззренческие, социальные и личностно 

значимые философские проблемы, умение  

основываться на базовых знаниях в области 

общегуманитарных наук в процессе 

формирования своего; умение использовать 

гуманитарные знания в своей социальной и 

профессиональной деятельности. 

УК3-способность понимать принципы 

функционирования современного общества, 

социальных, политических механизмов и 

регуляторов общественных отношений, 

способность анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы;способность осознания 

психологических процессов  развития личности в 

социуме, умение использовать полученные 

знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности.  

УК 4- Способность к эффективной коммуникации 



в различных условиях общения, способность 

владеть профессиональными речевыми и 

письменными  навыками  

УК5- Владеет иностранным языком на уровне не 

ниже разговорного. Способность к 

использованию зарубежных источников 

информации и свободное ориентирование в 

интернет-пространстве. 

УК6-Владение средствами самостоятельного, 

методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья, 

готовности к достижению должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

УК 7- способность ориентироваться в 

современной системе источников информации в 

целом и по отдельным профессиональным 

отраслям, знание и умение владеть основными 

методами, способами и средствами получения, 

хранения переработки информации, умение 

использовать различные программные средства, 

базы данных, работать в интернете и 

использовать его ресурсы, пользоваться 

поисковыми системами, работать с информацией 

в глобальных компьютерных сетях. 

УК8-способность использовать современные 

физические принципы в различных областях 

техники, применять основные физические законы 

и принципы в стандартных ситуациях, 

УК 9- способность структурировать данные, 

создавать математическую модель ситуации, 

анализировать и преобразовывать, применять 

естественнонаучные знания в профессиональной 

деятельности 

УК 10 –способность к ориентации в правовых 

отношениях, умение использовать нормативно-

правовые документы в своей профессиональной 

деятельности, осознание опасности 

коррупционной деятельности для государства и 

общества 

УК 11- способность использовать знание 

основных закономерностей функционирования 

биосферы и принципов рационального 

природопользования для решения задач 

профессиональной деятельности. 

 

Профилирующие компетенции (ПК) характеризуются 

тем, что выпускник   
ПК1 -быть способным применять теоретические основы и 

инструментарий (методы)  история развития логистики и 

современных знаний в исследованиях современного 

логистчиеского процесса и объектов логистики; 

ПК2 -быть готовым к использованию современного знания в 



логистической деятельности и организационно-

управленческой работе; 

ПК3 -быть способным использовать на практике основы 

действующего законодательства в сфере логистических 

услуг, осуществлять контроль за организацией движения 

транспортных единиц и обеспечить оптимальную систему 

перевозки; 

ПК5 -быть способным к профессиональной мобильности: 

критическому переосмыслению накопленного опыта; 

изменению при необходимости профиля профессиональной 

деятельности. 

ПК6 -быть готовым выполнять работу по текущему и 

перспективному комплектованию развития логистики; 

ПК7 - быть способным выполнять все виды работ, связанные 

с учетом и обеспечением логистической деятельности; 

ПК8 -быть способным обосновать принятие конкретных 

решений по спорным вопросам в практической 

деятельности; 

ПК9 -быть готовым применять правила техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности, законодательных норм и правил;. 

ПК10 -быть готовым к участию в разработке логистических 

систем и проектов; 

ПК11 -быть готовым к участию в разработке отдельных 

разделов проектов по  обеспечению эффективности работы 

логистики и создавать передовую технологию логистических 

объектов; 

ПК12 -быть готовым применять современные 

информационные технологии при разработке новых 

перспективных проектов с сфере услуг; 

ПК13 -быть готовым использовать нормативные документы, 

определяющие параметры и стоимость проведения работ в 

разных сферах услуг. 

 

Профессиональный стандарт характеризуются тем, что 

выпускник   

 

ПСК-1 Уметь  строить и поддерживать деловые отношения. 

Обеспечивать и контролировать взаимодействие склада с 

внешними контрагентами.Обеспечивать соблюдение особых 

условий хранения товаров по требованию клиентов либо 

если такие условия вытекают из особенностей товаров. 

Соблюдение адресной Собирать и обрабатывать 

информацию, в том числе с использованием компьютерной 

техники. 

ПСК  - 2 Придерживаться руководящих принципов и 

стандартов организации. Обеспечивать соблюдение 

технологического процесса работы контейнерной площадки. 

Обеспечивать соблюдение требований нормативных 

документов в работе контейнерной площадки. Обеспечивать 

контейнерную площадку необходимой техникой и 

оборудованием. Обеспечивать правильную техническую 

эксплуатацию оборудования контейнерной площадки. 

Организовывать проведение погрузочно-разгрузочных работ 



на складе с соблюдением правил охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты.  Обеспечивать сбор, хранение и 

своевременный возврат поставщикам многооборотной тары. 

Обеспечивать комплектацию партий товаров по заявкам 

клиентов / менеджеров компании.  Вести учет складских 

операций, в том числе с использованием программных 

продуктов. Обеспечивать соблюдение правил оформления и 

сдачи приходно-расходных документов.  
ПСК -3 Определять (разрабатывать) возможные маршруты, схемы 

перевозки грузов от пункта отправления до пункта назначения с 

использованием разных видов транспорта с учетом доставки 
грузов в наиболее короткие сроки и при оптимальных затратах. 

Рассчитывать ставки и сроки доставки на основе полученных 

данных в отведенное время.  Рассчитывать стоимость перевозки 

на основе имеющихся данных. Учитывать экономические 
критерии при принятии решений. Запрашивать необходимые для 

подготовки коммерческого предложения данные у подрядчиков. 

Составлять и согласовывать коммерческое предложение. 
Прорабатывать, при необходимости, альтернативные варианты 

коммерческого предложения, если оно не согласовано клиентом. 

ПСК – 4 Осуществлять контроль технического состояния 

обслуживаемых грузоподъемных кранов во время работы. 

Выполнять обмен сигналами со стропальщиками при 

управлении и обслуживании грузоподъемных кранов с 

соблюдением установленного порядка.  Складировать груз с 

соблюдением установленного порядка.  Осуществлять 

контроль отсутствия людей и посторонних предметов в зоне 

действия грузоподъемных кранов. Выполнять 

производственные задания в соответствии с 

технологическим процессом. Определять неисправности в 

работе грузоподъемных кранов в процессе выполнения 

погрузочно-разгрузочных работ. Определять пригодность к 

работе стальных канатов, грузозахватных органов, съемных 

грузозахватных приспособлений и тары. 

ПСК - 5 Организовывать работу складского хозяйства, 

создавать условия для надлежащего хранения и сохранности 

материальных ресурсов и готовой продукции. Обеспечивать 

своевременное составление сметно-финансовых и других 

документов, расчетов, установленной отчетности о 

выполнении планов по сбыту готовой продукции, 

финансовой деятельности, материально-технического 

снабжения и работы транспорта. Руководить разработкой 

мер по ресурсосбережению и комплексному использованию 

материальных ресурсов, совершенствованию нормирования 

расхода сырья, материалов, оборотных средств и запасов 

материальных ценностей, по предупреждению образования 

и ликвидации сверхнормативных запасов товарно-

материальных ценностей, а также перерасхода 

материальных ресурсов. Использовать логистический 

подход к координации материальных потоков предприятия, 

обеспечивать согласование процессов снабжения, 

производства, сбыта в едином процессе.  

ПСК – 6 Взаимодействовать со смежными подразделениями, 

внутренними и внешними поставщиками и потребителями. 



Участвовать в проведении анализа сбоев в работе, 

происшествий, связанных с производственными, 

транспортными процессами, выявлении причин и разработке 

мероприятий в области повышения надежности и 

безопасности процессов. Участвовать в определении 

основных условий договоров с поставщиками, 

потребителями готовой продукции, организациями, 

оказывающими услуги по хранению, транспортировке, 

экспедиторами. Контролировать ведение отчетности в 

соответствии с существующими стандартами, инструкциями 

и нормативной документацией. Работать в информационных 

системах. 

ПСК – 7 Осуществлять грамотное деление территории 

склада на зоны приемки, хранения, комплектации и отгрузки 

с закреплением ответственных лиц. В случае ограничения 

площади принимать решение о возможности объединения 

различных зон, например, зон приемки и отгрузки товара, 

зон комплектации и хранения. Обеспечивать размещение 

товаров наиболее экономичным способом с учетом 

требований по их хранению, условий заключенных 

договоров хранения.  Применять методы рационализации, в 

том числе ABC-анализа. Проводить хронометраж основных 

складских процессов. 

ПСК – 8 Организовывать выполнение работ, 

предусмотренных договорами транспортной экспедиции (по 

погрузке, выгрузке, сортировке, завозу и вывозу грузов и 

пр.).Понимать и фиксировать обобщенный спрос и заказ на 

организацию перевозок грузов.Моделировать и 

прогнозировать реализуемость заказов на организацию 

перевозок грузов.Организовывать справочно-

информационную работу о прибывающих и отправляемых 

грузах, провозных платежах, сроках доставки, условиях 

перевозки и других вопросах перевозочных, погрузочно-

разгрузочных и коммерческих операций.Организовывать, 

корректировать выполнение оперативных планов работы по 

погрузке, выгрузке, завозу и вывозу грузов. Разрабатывать 

мероприятия по сокращению простоя транспорта под 

грузовыми операциями, увеличению пропускной 

способности и рациональному использованию складов, 

площадок и путей подъезда автотранспорта, рациональному 

использованию погрузочно-разгрузочных машин, 

механизмов и транспортных средств.Внедрять передовые 

приемы и методы труда, автоматизированные системы 

управления грузовой и коммерческой работой, 

автоматизированные рабочие   места работников. 

ПСК  - 9 Направлять, корректировать и контролировать 

текущую деятельность подразделений и сотрудников 

компании. Обеспечить эффективное взаимодействие 

подразделений и сотрудников компании. Анализировать и 

давать оценку деятельности компании, ее структурных 

подразделений и отдельных сотрудников. Утверждать и 

контролировать соблюдение стандартов внутреннего 

документооборота.Разрабатывать и внедрять проекты, 

направленные на снижение себестоимости операций, 



повышение производительности труда, качества услуг и 

эффективности операционной деятельности. 

Организовывать договорную работу – определять основные 

договорные   условия и заключать договоры с 

предприятиями и организациями по транспортно-

экспедиционному обслуживанию, хранению и 

складированию. Вести актово-претензионную работу. 

ПСК – 10  Направлять, корректировать и контролировать 

текущую деятельность подразделений и сотрудников 

компании. Заключать договора с Перевозчиком об 

организации перевозок грузов железнодорожным 

транспортом в международном транзитном сообщении через 

Республику Казахстан и подавать заявки на заключение 

договора об оказании услуги по выдаче копий перевозочных 

документов в международном транзитном сообщении через 

Республику Казахстан.  Обеспечивать регистрацию в 

информационной системе Перевозчика, предусматривающей 

ведение электронной базы данных экспедиторских 

организаций. Заключать договора страхования, 

организовывать оплату страховых взносов. Организовывать 

получение страхового возмещения при наступлении 

страхового случая. Разрабатывать и внедрять проекты, 

направленные на снижение себестоимости операций, 

повышение производительности труда, качества услуг и 

эффективности операционной деятельности. 

Организовывать договорную работу–определять основные 

договорные условия и заключать договоры с предприятиями 

и организациями по транспортно-экспедиционному 

обслуживанию, хранению и складированию. Вести актово-

претензионную работу. 

13 Форма обучения Очная, очная с применением ДОТ 

14 Язык обучения Казахский, Русский 

15 Объем кредитов 240 

16 Присуждаемая академическая 

степень 

Бакалавр в области услуг по образовательной программе 

6В11355-Логистика 

17 Наличие приложения к лицензии на 

направление подготовки кадров 

№ KZ58LAA00004977 от 29.05.2015г. 

18 Наличие аккредитации ОП Есть 

Наименование аккредитационного 

органа 

Независимое Казахстанское Агентство по Обеспечению 

Качества в Образовании (НКАОКО) 

Срок действия аккредитации 02.04.2018г. – 31.03.2023г. 



МОДЕЛЬ ВЫПУСНИКА 

№ Название поля Примечание 

1 Наименование образовательной программы  6В11355-Логистика 

2 Присуждаемая академическая степень Бакалавр в области услуг по образовательной 

программе 6В11355-Логистика  

3 Результаты обучения в соответствии с 

Дублинскими дескрипторами 

Дескрипторы отражают результаты обучения, 

характеризующие способности студентов: 

 1) демонстрировать знания и понимание в изучаемой 

области, основанные на передовых знаниях в 

изучаемой области; 

2) применять знания и понимания на 

профессиональном уровне, формулировать 

аргументы и решать проблемы изучаемой области; 

 3) осуществлять сбор и интерпретацию информации 

для формирования суждений с учетом социальных, 

этических и научных соображений;  

 4) применять теоретические и практические знания 

для решения учебно-практических и 

профессиональных задач в изучаемой области; 

 5) навыки обучения, необходимые для 

самостоятельного продолжения дальнейшего 

обучения в изучаемой области; 

6) знать методы научных исследований и 

академического письма и применять их в изучаемой 

области; 

7) применять знания и понимание фактов, явлений, 

теорий и сложных зависимостей между ними в 

изучаемой области; 

8) понимать значение принципов и культуры 

академической честности. 

4 Результаты обучения по образовательной 

программе 

1. Демонстрировать знания основных законов математики 

и теории вероятности в принятии решении транспортных 

задач в логистике. 

2.  Уметь управлять транспортными процессами доставки 

внешнеторговых грузов в условиях глобализации 

логистических систем с соблюдением нормативно-

правовых актов. 

3. Применять знания по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, экологии и охраны труда в 

осуществлении профессиональной деятельности. 

4. Применять основы логистики при рациональном 

взаимодействии всех видов транспорта. 

5. Применить международный и национальный 

географическо-экономический анализ деятельности 

предприятий транспорта, с целью обоснования 

принимаемых управленческих решений. 

6. Уметь проектировать логистические основы и 

стратегическое управление транспортной инфраструктуры 

для оптимизации технико-экономических процессов в 

цепи поставок. 

7. Уметь проектировать логистические транспортно-

распределительные, закупочные, сбытовые системы и 

потоковые процессы с оптимизацией параметров 

складского оборудования по видам грузов. 



8. Разработать оптимальные технологии доставки грузов 

в условиях коммерческой деятельности с целью 

обеспечения качества перевозок  на рынке транспортно-

логистических услуг. 

9. Уметь систематизировать единую транспортно-

грузовую  систему в управлении перевозками в процессе 

осуществления контроллинга логистических систем. 

10. Применять маркетинговые, финансовые и 

экономические оценки инженерных решений, 

разрабатывать экономические, организационно-

управленческие модели на предприятиях. 

11. Уметь координировать перевозку грузов в 

логистическом  производстве обеспечивая коммерческую 

деятельность в соответствии с правилами перевозок 

грузов. 

12. Уметь организовывать технологию поставок грузов,  

управлять основными  транспортно-складскими 

процессами и запасами готовой продукции в цепи 

поставок. 

13. Уметь анализировать  в области информационного и 

интегрированного планирования используя методологию 

управления цепи поставок и транспортно - 

экспедиционных услуг в производственном процессе. 

14. Владеть навыками толкования законодательных актов в 

области логистики РК, организовывать оперативную и 

качественную услугу в рамках контрактных условий и 

таможенного законодательства. 

 

5 Область профессиональной деятельности Транспорт 

6 Объекты профессиональной деятельности Объектами профессиональной деятельности 

бакалавра специальности Логистика (по отраслям)» 

являются: предприятия, организации, акционерные 

общества, логистические центры и корпорации, 

различной формы собственности, обеспечивающие 

функционирование логистических систем и 

технологий. Отделы логистики министерств и 

ведомств Республики Казахстан, департаменты и 

службы логистики производственных, 

заготовительных, снабженческо- сбытовых, 

транспортных и торговых организаций, научно- 

исследовательские и 6 проектные предприятия, 

занимающиеся развитием логистических систем и 

технологий, в том числе высшие и средние 

специальные образовательные учереждения. 

7 Виды профессиональной деятельности - организационно- управленческую;  

- производственно- технологическую;  

- расчетно- проектную;  

- научно- исследовательскую;  

- сервисно- эксплуатоционную 

8 Функции профессиональной деятельности 1) Основными функциями профессиональной 

деятельности выпускников являются: 

Прогнозирование, планирование, снабжение, 

организация, управление и контроль работы отрасли.  

2) Выполнение работ в области научно-технической 



 

 

 

 

 

 

деятельности по проектированию, информационному 

обслуживанию, метрологическому обеспечению, 

техническому контролю; 

3) Анализ и обоснование принимаемых и 

реализуемых решений, изыскание резервов 

сокращения цикла выполнения работ, содействие 

подготовке процесса их выполнения, обеспечение 

необходимыми техническими данными, материалами, 

оборудованием; 

4) Разработка методических и нормативных 

материалов, технической документации, а также 

предложений и мероприятий по осуществлению 

разработанных проектов и программ; 

5) Контроль соблюдения технологической 

дисциплины и правильной эксплуатацией 

транспортного и технологического оборудования; 

6) Изучение и анализ информации, технических 

данных, показателей и результатов работы, 

обобщение и их систематизация; 

7) Составление графиков работы, заказов, заявок, 

инструкций, карт, схем и другой технической 

документации, ведение отчетности; 

8) Разработка новых технологий с использованием 

компьютерных технологий, передового опыта по 

внедрению достижений науки и техники, 

обеспечивающих эффективную работу транспортных 

предприятий. 

9 Требования к предшествующему уровню 

образования  

Среднее, послесреднее, среднее профессиональное, 

высшее образование 



КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Формируемые компетенции 

 
SGD 01 Социально-
культурного 
развития  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
SIK 1101 

Современная 
история Казахстана 

 
ООД/ОК 

 
Гос. 

экзамен 

 
2 

 
5 

История 
Казахстана 

(школьны

й курс) 

Философия Знать:  исторические основы и периоды становления государственности в 
контексте  всемирного  и евразийского исторического процесса;  
основополагающую роль исторического знания в формировании 
казахстанской идентичности и патриотизма 
Уметь:  соотносить  явления и события исторического прошлого с общей 
парадигмой всемирно-исторического развития человеческого общества 
посредством критического анализа; предлагать возможные решения 
современных проблем на основе анализа исторического прошлого и 

аргументированной информации; анализировать особенности и значение 
современной казахстанской модели развития; формировать собственную 
гражданскую позицию на приоритетах взаимопонимания, толерантности и 
демократических ценностей современного общества 
Иметь навыки: исторического описания и анализа причин и следствий 
событий современной истории Казахстана; определять практический 
потенциал межкультурного диалога и бережного отношения к духовному 
наследию 

Быть компетентным: в умении демонстрировать знания и понимание в 
современной истории Казахстана; применять знания и понимания на 
профессиональном уровне, формулировать аргументы и решать проблемы 
в вопросах современной истории Казахстана 

Fil  2102 Философия ООД/ОК Экзамен 3 5 Современн

ая история 

Казахстана 

Культуроло

гия, 

История и 

философия 

науки (курс 

магистратур

ы) 

Знать: предмет, функции, основные разделы и направления философии;  
актуальные проблемы современной отечественной и мировой философии; 
Уметь: использовать положения и категории философии для оценивания 
и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений;  

Иметь навыки: применять полученные знания в жизненных ситуациях и 
в анализе общественных явлений;    
Быть компетентным: в основных философских проблемах и 
направлениях в философии, в основных методах и подходах в изучении 
философских проблем современности. 

YaP 02 Языковые 
подготовки 

 
Iya 1103 

Иностранный язык 

ООД/ОК Экзамен 1,2,
3 

10 Школьная 
программа 

Иностранн
ого языка 

Язык для 
специальных 

академическ
их целей. . 

Знать: лексический и грамматический минимум иностранного языка 
общего и профессионального характера в объеме, необходимом для 

реализации коммуникативных намерений во всех видах речевой 
деятельности в рамках достигаемого уровня в соответствии с 
Общеевропейской шкалой уровней владения иностранными языками;  
Уметь: реализовать свои знания, умения, навыки и практический опыт в 
профессиональной деятельности и в ходе межличностного 
взаимодействия с представителями иной культуры; 
Иметь навыки: устной и письменной иноязычной речи в соответствии с 



достигаемым уровнем, отраженных в дескрипторах в рамках стандартов 
Общеевропейских компетенций уровней владения иностранным языком. 

Быть компетентным: в фонетической, лексической и грамматической 
системе иностранного языка. 

 
 

K (R ) Ya 1104 
Казахский  

(русский) язык 

ООД/ОК Экзамен 1,2 10 Школьный 
курс 

Казахского 
(русского) 

языка 

Языковая 
подготовка 

способствует 
успешному 
усвоению 

Казахского(р
усского) 
языка в 

профессиона
льной сфере, 

развивает 
коммуникати

вные 

способности 
в профессион

альной 
деятельности 

Знать: коммуникативный минимум для осуществления 
профессиональной речевой деятельности; грамматический минимум, 
необходимый для построения высказываний, различных типов 
специального текста; основные синтаксические конструкции, 
используемые в профессиональной речи; основные способы 

терминообразования; основные способы перевода; общетехнические и 
содержательное, структурное и коммуникативное строение касательно 
специальности.  

Уметь: понимать устную речь разговорно-бытового, официально-

делового (служебного), профессионального характера; извлекать 

информацию из учебной, технической литературы, деловой 

документации; перерабатывать научный текст, создавая на его основе 

план, тезисы, конспект, реферат, аннотацию. 

Иметь навыки: коммуникативные, лингво-культурные и 
социокультурные; извлечения из текста необходимой информации, 

описывающей и интерпретирующей  ее в учебно-профессиональном 
общении; использование знаний о языковых формах выражения 
различных типов информации научного текста для решения учебно-
профессиональных задач. 
Быть компетентным: в  продуцировании вторичных научных текстов: 
аннотации, тезисов, резюме, рефератов, докладов; в самостоятельном 
поиске научно-технической информации как основы профессиональной 
деятельности; при обмене информацией профессионального характера по 

определенной теме в рамках специальности. 

EBZHIT 03  
Экономика, право, 
безопасность 
жезнедеятельности 
и информационная 
технология  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
IКТ 1105 

Информационно-
коммуникационные 

технологии  
(на анг.языке) 

ООД/ОК Экзамен 1 5 Курс 
школьной 

программы 
информати

ки и 
Иностранн
ый язык. 

Информацио
нная 

логистика 

Знать: технологии и принципы построения компьютерных сетей; 
принципы функционирования и взаимодействия аппаратного и 
программного обеспечения компьютерной техники; способы настройки 
ОС Microsoft Windows для работы в сети; сетевые прикладные 
программы. 
Уметь: пользоваться вычислительными системами профессионально; 
подключать ПК к сетям и работать в них; создавать и проектировать Web 

- страницы и Web - сайты. 
Иметь навыки: работать с сетевыми приложениями; с основными 
тенденциями развития методов и технологий компьютерных сетей; с 
механизмами передачи данных по каналам связи. 
Быть компетентным: в прикладном программном обеспечении для 
создания веб-сайтов и веб-страниц; с возможными ресурсами LAN; с 
интернет-сервисом. 

https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


 PОAK 1111 Право и 
основы 

антикоррупционной 
культуры      

ООД/КВ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Экзамен  
 

2 
 

 
 

5 
 

История 
Казахстана 

Школьная 
программа 

Транспортно
е право,  

 
 

Знать: основы права, основные положения Конституции Республики 
Казахстан; основные положения действующего законодательства 

Казахстана; сущность коррупции и причины ее происхождения; меру 
морально-нравственной и правовой ответственности за коррупционные 
правонарушения; действующее законодательство, в том числе в области 
противодействия коррупции;  
Уметь: анализировать события и действия с точки зрения области 
правового регулирования и уметь обращаться к необходимым 
нормативным актам; ориентироваться в действующем законодательстве; 
используя закон, защищать свои права и интересы; работать над 

повышением уровня нравственной и правовой культуры; задействовать 
духовно-нравственные механизмы предотвращения коррупции. 
Иметь навыки: ведения дискуссий по правовым вопросам, по вопросам 
применения норм в современный период; правового анализа различных 
документов; умение анализировать ситуации конфликта интересов и 
морального выбора; совершенствования антикоррупционной культуры; 
действия в ситуации конфликта интересов; 
Быть компетентным: в ведении дискуссии по правовым вопросам и 

применения правовых норм на практике; в вопросах причин  
возникновения  и происхождения коррупции; в вопросах сущности и 
факторах коррупции, и ее различных проявлениях. 
 

 
ENPLVI 1111 

Экономика, навыки 
предпринимательств

а, лидерства и 
восприимчивости 

инноваций       

Школьная 
программа, 
математика 

Экономика 
предприятия 

Знать: закономерности развития экономических процессов; основные 
концепции, 
 созданные в течение длительной эволюции экономической мысли; 
принципы функционирования рыночного механизма, саморегулирования 

и государственного воздействия на экономику; методы генерации 
предпринимательских идей; правовые аспекты предпринимательской 
деятельности; 
Уметь: систематизировать знания о сущности и формах проявления 
экономических явлений и процессов; применять на практике методы 
научного познания экономических явлений.  
Иметь навыки: анализа и оценки состояния и тенденций социально-
экономического развития национальной и мировой экономики; 

междисциплинарного подхода при решении экономических проблем; для 
овладения знаниями для повышения квалификации в течение всей жизни;  
Быть компетентным: уметь работать самостоятельно; быть способным 
генерировать новые идеи; владеть междисциплинарным подходом при 
решении экономических проблем 
 

 

EBZh 1111 Экология 
и безопасность 

жизнедеятельности        

Для   

успешного 
усвоения 
дисциплин
ы 
достаточно 
знания по 
анатомии, 

«Экология и 

БЖД» 
студенты 
могут 
использовать 
в 
профессиона
льной 

Знать: основные закономерности взаимодействия природы и общества; 

основные способы и методы защиты компонентов окружающей среды; 
основы законодательства в области  охраны окружающей среды; 
концепцию, стратегии, проблемы устойчивого развития и практические 
подходы к их решению на глобальном, региональном и локальном 
уровнях; основы законодательства по охране окружающей среды; 
принципы организации безопасных производственных процессов;  
Уметь: оценивать экологическое состояние природной среды; проводить 



биологии, 
химии, 

физике, 
математике
, истории, 
русскому 
языку в 
объеме 
средней 
школы. 

деятельности 
при 

разработке 
мероприятий 
по 
повышению 
безопасности 
производстве
нной 
деятельности

, 
планировани
и 
мероприятий 
по 
повышению 
устойчивости 
работы 

объектов 
хозяйствован
ия, 
планировани
и 
мероприятий 
по защите 
производстве

нного 
персонала и 
населения 
техносферы. 

оценку техногенного воздействия производства на окружающую среду;  
Иметь навыки: изучения компонентов экосистем и биосферы в целом; 

определения оптимальных условий устойчивого развития эколого-
экономических систем; природоохранных задач; владения стандартными 
методиками мониторинга окружающей среды; оценивать состояние 
окружающей природной среды и степень техногенного воздействия 
производства на ее компоненты и составляющие; 
Быть компетентным: в вопросах экологии и устойчивого развития и 
защиты окружающей среды; владеть базовыми научно-теоретическими 
знаниями и применять их для решения теоретических и практических 

задач. 
 

SPZ 04 Социально-
политические 
знания 

Kul 1108 
Культурологи 

ООД/ОК Экзамен 1 2 Курс 
школьной 

программы 

Социология, 
Политология, 

философия 

Знать: содержание  глобального  культурно-исторического  процесса,  его  
этапы  и основные концептуальные подходы; теоретические основы и 
понятийный аппарат психологической науки; ключевые принципы и 
разнообразия основных психологических подходов; способы личностного 

и профессионального самопознания и саморазвития; способы построения 
межличностных отношений. 
Уметь: использовать общекультурное и нравственно-этическое  наследие  
в профессиональной деятельности. Оценивать место культуры в жизни 
человека; использовать теоретические и практические знания, полученные 
в ходе освоения курса, для анализа психологической составляющей жизни 
и деятельности людей и решения задач профессиональной деятельности и 
саморазвития 

Иметь навыки: основными обще-гуманитарными категориями, методом   
анализа социокультурных процессов, навыками бережного отношения к 
культурным ценностям и социокультурной открытости;  
Быть компетентным: в формирований общекультурных компетенций: 
способностью и готовностью осуществлять свою деятельность в 
различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 



моральных и правовых норм. 

Psy 1109 
Психология 

ООД/ОК Экзамен 1 2 Курс 

школьной 

программы 

Философия Знать: основные этапы развития психологии и её важнейших отраслей; 
основные закономерности психических явлений, процессов и состояний; 
основные методы исследования психических функций; функции сознания, 
структуры самосознания 
основы психологии эмоциональных и волевых процессов; 
психологическую структуру личности; типы темперамента, типы 
характера, виды акцентуаций личности; особенности межличностных 
отношений, уровни, средства и виды общения. 

Уметь: оценивать психологическое состояние и поведение, свойства 
личности при коммуникациях в социуме и медицинской среде; 
анализировать психологические явления в различных сферах 
жизнедеятельности человека; проводить самоанализ и самооценку. 
Иметь навыки: эффективного общения в группе, коллективе построения  
бесконфликтных взаимоотношений.  

Soc 1106 
Социология  

ООД/ОК Экзамен 2 2 Психологи

я 

Философия Знать: сущность, возможности, границы, перспективы и основные виды 
политики;  сущность, систему, источники и функции политической 

власти;  сущность политических процессов и роль в них политических 
партий и общественных движений.   
Уметь:.Уметь компетентно анализировать реальные политические 
процессы; самостоятельно работать над источниками и литературой в 
целях систематизации и углубления своих политологических знаний. 
Иметь навыки: политического анализа и прогноза политических 
социальных ситуаций в стране и мире;оценивания перспективы развития 
современных политических процессов. 

Быть компетентным: в получении систематизированных знаниях о 
строении и развитии общества. 

Pol 1107 
Политология 

ООД/ОК Экзамен 2 2 Психологи
я 

Философия Знать: предмет, структуру и функции социологии, основные законы и 
категории изучаемой дисциплины;  природу социальных процессов, 
возникновения специфических интересов социальных общностей и групп; 
социальную структуру личности как субъекта социального действия и 
социального взаимодействия; основные социальные институты, 

обеспечивающие воспроизводство общественных отношений; типы и 
структуру социальных организаций, механизм управления ими.  
Уметь: дать анализ и оценку социальных явлений, протекающих в 
обществе  

Иметь навыки: социологического анализа и прогноза социальных 
(общественных) ситуаций; владения и применения знаний по социологии, 
позволяющие в полном объеме подготовки и организации конкретного 
социологического исследования 
Быть компетентным: в получении систематизированных знаниях о 

строении и развитии общества. 

FK 05 Физическая 
культура 

FК 1110 Физическая 
культура 
 
Физкультура 
(лечебная) 

ООД/ОК Экзамен   1,2,
3,4 

8 Физкульт

ура 

(школьны
й курс) 

Выпускная 

квалификац

ионная 
работа 

Знать: основы и правила здорового образа жизни, выполнять физические 
упражнения ,  правила техники безопасности на занятиях физического 
воспитания ,причины возникновения травм во время занятий 
физическими  упражнениями, роль физической культуры и спорта в 
современном  обществе и в духовном воспитании личности. 
Уметь: владеть техникой выполнения упражнений; применять  изученные 



приемы игры и индивидуальные тактические задачи в учебной игре; 
развивать физические качества выполнять контрольные нормативы и 

тесты, предусмотренные  программой; пользоваться современным 
спортивным инвентарем  и оборудованием, специальными техническими 
средствами  с целью повышения  эффективности самостоятельных форм 
занятий физической культурой. контролировать  и регулировать  
функциональное состояние организма при выполнении  физических 
упражнений; оставлять комплексы физических упражнений для 
формирования профессионально значимых физических и психомоторных 
качеств; составлять  комплексы утренней  физзарядки, судить 

соревнования. 
Иметь навыки: постоянных занятий физической культурой и воспитание 
волевых качеств,повышения уровня здоровья  физической и умственной  
работаспособности. 
Быть компетентным:вопросах истории спортивных событий , 
достижений, применять знания ЗОЖ в повседневной жизни. 

FMD 06 Физико-

математических 
дисциплин 

 
 
 

 

VM I 1201 Высшая 
математика I 

БД/ВК Экзамен 1 4 Алгебра 

школьная 
программа 

Теория 

вероятности 
и 
математическ
ая статистика 

Знать: основные законы современной математики в их взаимной связи; - 

понимать влияние основных закономерностей современной математики 
на создание стройной математической науки и научной картины мира; - 
логику развития математики; - знать границы применимости основных 
законов математики; - знать перспективы развития математики; - как 
пользоваться существующей парадигмой современной науки. 
Уметь: строить математические модели; - ставить математические задачи;  
использовать основные методологические принципы для решения 
математических задач; приобрести практические навыки: - обобщения 
экспериментального и расчетно–теоретического материала своей научно-

исследовательской работы на основе методологии современной 
математики;  овладения знаниями, которые найдут применения в 
профессиональной деятельности бакалавра при использовании их для 
создания новых технологий; - овладения логикой развития математики; - 
вооружения методологическими принципами исследования реальных 
процессов 
 Иметь навыки: по применению математического аппарата при решении 
задач повседневной практики;  

Быть компетентным: в развитии умения и способности самостоятельно 
пополнять свое образование, в применении математических методов и их 
практического использования. 

 
 

VM II 1202 Высшая 
математика II 

 
 
БД/ВК 

 
 

Экзамен 

 
 
2 

 
 
3 

Высшая 
математика 
I 

Теория 
вероятности 
и 
математическ

ая статистика 

Знать: основные понятия, определения, формулы, теоремы и методы 
решения теоретических и практических задач;  
Уметь: применять математические методы к решению задач по своей 
специальности;  

Иметь навыки: по применению математического аппарата при решении 
задач повседневной практики;  
Быть компетентным: в развитии умения и способности самостоятельно 
пополнять свое образование, в применении математических методов и их 
практического использования. 



 
 

UP 1205 Учебная 
практика  

БД/ВК Итоговая 
оценка по 

практике 

2 1 Введение в 
специально

сть 

Взаимодейст
вия видов 

транспорт,  
Производств
енная 
практика 

Знать: анализировать документы, регламентирующие работу транспорта 
в целом и его объектов в частности; - использовать программное 

обеспечение для решения транспортных задач;  применять компьютерные 
средства 
Уметь:  анализировать документы, регламентирующие работу транспорта 
в целом и его объектов в частности; - использовать программное 
обеспечение для решения транспортных задач;  применять компьютерные 
средства 
Иметь навыки: - ведении технической документации, контроля 
выполнения заданий и графиков; - использовании в работе 

информационных технологий для обработки оперативной информации;  
Быть компетентным: - расчётах норм времени на выполнение операций; 
- расчётах показателей работы объектов транспорта 

END 07 
Естественно 
научные 
дисциплины 

 
LN/OL/BL 1203 

Основы логистики 

БД/ВК Экзамен  
 
2 
 

 
 
5 
 

Общий 
курс 
транспорта        

Транспортна
я логистика 

знать: сущность, цели и задачи логистики, объект и предмет логистики, 
основные понятия, которыми оперирует логистика, общие принципы 
логистики, основанные на применении передовых техник и технологий 
логистической инфраструктуры, задачи и функции, логистические 

подходы к управлению материальными потоками в сферах производства и 
обращения.  

уметь: 
- применять основные принципы логистики в практике хозяйственной 
деятельности для сокращения временных интервалов между 
приобретением сырья и поставкой товаров конечному потребителю 
Иметь навыки: минимизировать товарные запасы, а в ряде случаев 
вообще отказаться от их использования, что позволяет существенно 
сократить время доставки товаров, ускорит процесс получения 

информации, повысит уровень сервиса. 
Быть компетентным: Принципиальная новизна логистического подхода 
- органичная взаимосвязь, интеграция вышеперечисленных областей в 
единую материалопроводящую систему, что позволяет достичь цели 
логистического подхода – сквозное управление материальными потоками. 

 
ТР 2204  

Транспортное право     

БД/ВК Экзамен 3 4 Основы 
логистики,

Общий 
курс 
транспорта 

Взаимодейст
вие видов 

транспорта 

 знать:  
- ориентироваться и аналитически воспринимать явления правовой 

действительности; 
- использовать на практике правовые знания; 
- анализировать, самостоятельно мыслить, иметь определенную 
методологическую базу для усвоения предмета; 
- понимать суть складывающейся правовой ситуации; 
- самостоятельно расширять кругозор, развивать способности к 
правоприменительной деятельности; 

уметь: 
- работы с текстами нормативно-правовых актов; 
Иметь навыки: - решение возникающих ситуаций с позиции права; 
Быть компетентным: - работать над собой, для развития активной 
жизненной позиции 

 OKT 1207  Общий 
курс транспорта 

БД/ВК Экзамен 1 3 Введение в 
специально
сть         

Транспортно
е право, 
Транспортна

знать:         
- общие принципы управления эксплуатационной работой железных 
дорог, основанные на применении передовой техники и технологий; 



я логистика - работы отдельных железных подразделений с учетом применения 
автоматизированной системы управления сетью железных дорог, дорогой 

и входящими в нее подразделениями; 
- иметь представление о воздействии несохранных перевозок, негативных 
свойствах грузов на окружающую среду, тенденция совершенствования 
тары и упаковки грузов  
- теоретические основ по оптимизаций производственных процессов 
железнодорожных станций и узлов 

уметь:  
- умаеть владеть знаниями об общих закономерностях и тенденциях 

технического оснащения, методах работы и совершенствования видов 
транспорта, а также путях и перспективах развития транспортной системы 
РК; 
Иметь навыки:  знать комплексную систему обеспечения безопасности 
движения на железнодорожном транспорте; 
Быть компетентным: порядок квалификации допускаемых нарушений 
безопасности движения поездов и маневровой работы и современное ее 
состояние, причины вызывающие нарушения безопасности движения 

поездов ; 

NTD 08 Начально-
технических 
дисциплин 
 

LTDG 4208 
Логистика 

технологии доставки 
грузов 

БД/ВК Экзамен 7 5 Логистичес
кие основы 
управления 
транспорто
м, 
Транспортн
ое 

обеспечени
е 
коммерческ
ой 
деятельнос
ти     

Приобретенн
ые навыки 
при 
написании 
дипломной 
работы 

Знать: общие принципы управления транспортной логистикой, 
основанные на применении передовой техники и технологии; – 
транспортно-логистическую инфраструктуру, функции и принципы 
логистической технологии доставки грузов, правовую основу договорных 
отношений в транспортной логистике;  
 Уметь: использовать теоретические основы изучаемой дисциплины в 
производственных условиях; – создавать логистическую технологию 

доставки грузов; – принимать решения по выбору перевозчика и способа 
транспортировки;  
Иметь навыки:  – проводить сравнительную экономическую оценку 
системы доставки грузов; приобрести практические навыки: – 
определения логистических издержек процессов транспортировки; 
 Быть компетентным: – определения эффективности логистических 
систем, условия, факторы и критерии оптимизации транспортной 
системы. 

UPT 2209 
Управление 

перевозками на 
транспорте      

БД/ВК Экзамен 3 5 Общий 
курс 
транспорта, 
Основы 
логистики 

Взаимодейст
вия видов 
транспорта 

Знать: формы взаимодействия видов транспорта; общие закономерности 
развития технических средств и эксплуатации видов транспорта; 
особенности видов транспорта в единой транспортной системе; технико-
эксплуатационные характеристики видов транспорта. 
Уметь  - использовать теоретические основы изучаемой дисциплины в 
производственных условиях; 
- в оперативных условиях принимать решения по обслуживанию 

перевозочного процесса с учетом эффективного использования 
транспортных средств на основе анализа деятельности транспортных 
объектов; 
Иметь навыки:  - выполнять технико-экономические расчеты по 
мероприятиям, обеспечивающим эффективность работы транспорта; 
Быть компетентным: владеть знаниями об общих закономерностях и 
тенденциях технического оснащения, методах работы и 



совершенствования видов транспорта, а также путях и перспективах 
развития транспортной системы РК; 

VVT 2210 
Взаимодействие 

видов транспорта 

БД/ВК Экзамен 4 4 Транспортн
ое право, 
Управлени
е 
перевозкам
и на 
транспорте 

 

Информацио
нная 
логистика, 
Стратегическ
ое 
управление 
логистики 

 

знать: формы взаимодействия различных  видов транспорта; общие 
закономерности развития технических средств и эксплуатации различных 
видов транспорта; особенности разных видов транспорта в единой 
транспортной системе; технико-экономические характеристики видов 
транспорта. 
уметь: выбрать технические средства, обеспечивающие взаимодействие 
различных видов транспорта; определить структуру и мощности 

транспортных узлов, Иметь навыки:  рассчитывать потребные площади 
складских помещений и площадок в  пунктах перевалки с одного вида 
транспорта на другой,  
Быть компетентным: определить технологические схемы перегрузки 
основных грузов в пунктах стыкования различных видов транспорта; 

 LTGS 2211 
Логистические 
транспортно-

грузовые системы    

БД/ВК Экзамен 3 5 
 

Основ 
логистики, 
Общий 

курс 
транспорта 

Единая 
транспортная 
система, 

Транспортна
я логистика 

знать: общие принципы эксплуатационной работой железных дорог, 
основанные на применении передовой техники и технологии, работы 
отдельных железных подразделений с учетом применения 

автоматизированной системы управления сетью железных дорог, дорогой 
и входящими в нее подразделениями, теоретические основы по 
оптимизации производственных процессов железнодорожных станций и 
узлов.  
   уметь: использовать теоретические основы изучаемой дисциплины в 
производственных условиях, создавать передовую технологию работы 
железнодорожных станций, других железнодорожных подразделений с 
использованием передовых методов производственников в оперативных 

условиях; 
Иметь навыки:  принимать решения по обслуживанию перевозочного 
процесса с учетом эффективного использования подвижного состава на 
основе деятельности подразделений железнодорожного транспорта 
(станций, участков, полигонов сети); 
Быть компетентным: выполнять технико – экономические расчеты по 
мероприятиям обеспечивающим эффективность работы 
железнодорожного транспорта. 

LKD 3212 Логистика 
в коммерческой 

деятельности   

БД/ВК Экзамен 5 5 
 

Грузоведен
ие, 
Взаимодей
ствие видов 
транспорта 
 
  

Приобретенн
ые навыки 
при 
написании 
дипломной 
работы 

знать: основные понятия, которыми оперирует логистика, специфику 
логистического подхода к управлению материальными потоками, 
функции логистики, методы логистики, принципы построения 
логистических систем, ключевые вопросы и процедуру разработки 
логистической стратегии предприятия;  
 уметь: Ставить задачи повышения конкурентоспособности торгового 
предприятия на базе логистической оптимизации управления 
материальными потоками, а также решать наиболее распространенные из 

них, в том числе: принимать решения по размещению складоврешать 
задачи связанные с организацией товароснабжения и транспортировки 
грузов;   
Иметь навыки:  Формулировать требования к транспорту, к системам 
хранения и складской обработки грузов, к информационным системам, 
обеспечивающим движение грузов;  организовывать логистические 
процессы на складах предприятий торговли;  



Быть компетентным: Принимать решения по запасам, по 
логистическому сервису, а также решать ряд других задач.  

 
POLPO 09 

Планирование и 
организация 

логистического  
процесса в 

организациях 

 
GT 2213 География 

транспорта 

БД/КВ Экзамен 4 4 Общий 
курс 
транспорта, 
Основы 
логистики. 

Международ
ная 
экономика , 
Таможенная 
логистика 

знать: 
- сущность предприятия как объекта хозяйствования, агента рыночной 
экономики, его место и роль в системе национальной экономики с учетом 
государственного регулирования рыночных отношений; 
- ресурсную базу предприятия и эффективность использования различных 
ресурсов; 
- хозяйственный механизм функционирования предприятия; 

уметь: 
- применять полученные знания для построения эффективной системы 
расчетов и анализа предприятия, и обладать компетенцией, необходимой 
для выработки аргументов, обоснования путей решения проблем, 
возникающих в процессе функционирования предприятия; 
- демонстрировать знания и понимание в области экономики 
функционирования производственного предприятия, в том числе 
особенности организации деятельности на казахстанских предприятиях; 

Иметь навыки:  - осуществлять сбор и интерпретацию научно-практи-
ческой, статистической информации для выработки суждений 
практического и научно-теоретического характера; 
Быть компетентным:  четко и ясно сообщать свои выводы и знания и их 
обоснование специалистам и неспециалистам; 

EG 2213 
Экономическая 

география 

Общий 
курс 
транспорта, 

Основы 
логистики. 

Национальна
я экономика, 
Таможенный 

контроль 

Знать: Источники информации и приемы самостоятельного изучения 
основ становления и развития социально-экономической географии, места 
социально-экономической географии в системе наук, региональных и 

локальных конфликтов на политической карте, социально-экологических 
проблемы. 
Уметь: Самостоятельно интерпретировать историко- географическое 
развитие социально-экономической географии. Характеризовать 
теоретические подходы к изучению частных проблем социально-
экономической географии. Анализировать управление и производство как 
систему 
Иметь навыки:  Приемами самостоятельного применения теоретических 

и методических основ социально-экономической географии. 
Самостоятельным применением методов классификации, систематизации 
и типологии объектов, фактов, явлений и систем социально- 
экономической географии.  
Быть компетентным:  Самостоятельным применением методов 
экономико-географических исследований, в том числе навыками 
комплексного и сравнительного экономико- географического 
статистического анализа. 

LR 3214 Логистика 
распределения         

 

БД/КВ Экзамен 6 4 Логистика 
в 
коммерческ
ой 
деятельнос
ти, 
Стратегиче

Логистика 
технологии 
доставки 
грузов, 
Технология 
поставок 
грузов в 

Знать: Типы организации систем распределения и методы сбыта готовой 
продукции. Роль производства и конечных потребителей при 
формировании системы распределения. Сравнительная характеристика 
систем по параметрам эффективности логистических каналов. 
Современные тенденции в развитии розничной сети. 
Уметь: Определять основные технологии товародвижения в системе 
распределения. Роль тары и упаковки в логистике распределения. Виды 



ское 
управление 

логистикой 

логистическо
й цепи 

грузовых единиц. Основной элемент грузовой единицы. Формирование 
грузовых единиц в логистической системе. Пакетные и контейнерные 

технологии как основные направления товародвижения в логистике 
распределения. Применение сканирования штриховых кодов в логистике. 
Иметь навыки:  Анализ и оценка деятельности логистической цепи 
поставок.Управление заказами как функция, требующая 
межфункциональной координации.  
Быть компетентным:  Роль управления заказами при обслуживании 
клиента. Процедура управления заказами. 

SL 3214 Сбытовая 
логистика       

Стратегиче
ское 
управление 
логистикой  

Логистика 
технологии 
доставки 
грузов, 
Технология 
поставок 
грузов в 
логистическо

й цепи 

Знать : создавать передовую технологию работы железнодорожных 
подразделений; принимать оперативные решения по обслуживанию 
перевозок с учетом прогнозирования объема перевозок 
Уметь : предоставления новейших достижений в области управления 
транспорта;  
Иметь навыки:  использования передовых методов организации 
перевозок. 

LSZ 3215 Логистика 
складирования 
запасов 

БД/КВ Экзамен 6 5 Грузоведен
ие, 
Закупочная 
логистика 

Приобретенн
ые навыки 
при 
написании 
дипломной 
работы 

знать: 
- научатся применять инструменты оптимизации управления складским 
хозяйством и решать задачи, связанные с формированием складской сети 

уметь: 
-. Планирование  и организация складской деятельности.  
Иметь навыки:  Управление материальными потоками на основе 
пооперационного учета логистических издержек. 

Minor 
Дисциплина 1                                                                                                                          

  Согласно каталогу дополнительной образовательной программы 
(Минор) 

UZCPG 3215 
Управление 

запасами в цепях 
поставок грузов 

Взаимодей
ствия видов 
транспорта, 
Основы 
предприни
мательской 
логистики 
 

Приобретенн
ые навыки 
при 
написании 
дипломной 
работы 
 

знать:  цели и задачи, объект и предмет управления цепями поставок; 
основные понятия, которыми оперирует управление цепями поставок; 
роль управления цепями поставок в решении задач коммерческого 
характера; специфику логистического подхода к управлению 
материальными и связанными с ними информационными потоками; 
функции и основные методы управления цепями поставок; основные 
свойства и принципы функционирования системой управления цепями 
поставок в условиях рыночных отношений; системный подход к 

планированию, управлению и контролю материальных, информационных 
потоков в логистических системах; пути повышения эффективности 
сбыта продукции за счет использования управляемых цепей поставок.  
уметь: применять основные принципы логистического подхода к 
управлению потоковыми процессами в организации эффективной 
предпринимательской деятельности; определять основные свойства и 
принципы рыночной экономики применительно к управляемым цепям 
поставок; решать задачи, связанные с организацией материалоснабжения 

и транспортировкой грузов в управляемых цепях поставок; выявлять 
возможности снижения логистических издержек на всем пути движения 
материалопотоков в каналах распределения; разрабатывать средства 
достижения основных целей в управляемых цепях поставок.  
Иметь навыки:  методами формулирования и реализации стратегий на 



уровне подразделения в управляемых цепях поставок; проведением 
оценки эффективности функционирования логистических систем в 

управляемых цепях поставок; методами организации закупочно-сбытовой 
деятельности для формирования сквозных материальных и 
сопутствующих потоков;  
Быть компетентным:  методами расчета и анализа эффективности 
проведения логистических мероприятий. 

  
ME 4216 

Международная 
экономика  

БД/КВ Экзамен 7 
 

5 Экономиче
ские 

основы 
логистики 

Приобретенн
ые навыки 

при 
написании 
дипломной 
работы 

Знать: об особенности, закономерности и о проблемах развития 
современной международной экономики. 

Уметь: работать с законами, применять на практике принципы микро и 
макроанализа во взаимоотношениях между государствами в целях 
получения ими взаимной выгоды. 
Иметь навыки: особенности, закономерности и проблемы развития 
современной международной экономики, работать с законами, применять 
на практике принципы микро и макроанализа во взаимоотношениях 
между государствами в целях получения ими взаимной выгоды; 
Быть компетентным: способен анализировать  и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики  о социально-
экономических процессах  и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей. 

Финансовы
й аспект 
логистичес
ких систем, 

Приобретенн
ые навыки 
при 
написании 
дипломной 

работы 

Знать: сущность и содержание основных категорий и понятий 
региональной экономики. 
Уметь: применять основные методы исследования экономики регионов; 
оценивать основные тенденции регионального развития. 
Иметь навыки: о государственном регулировании экономики, как 

особом виде профессиональной деятельности. 
Быть компетентным:  усвоить содержание финансовых отношений и их 
функции в экономике; получить представление о финансовой системе 
национальной экономики, финансовых посредниках и рынках; 
финансовую информацию,  специфику финансов предприятий. 
 

 
 

NE 4216 
Национальная 

экономика    

 PPI 2206 

Производственная 
практика 

БД/ВК Итоговая 

оценка по 
практике 

4 3 Общий 

курс 
транспорта, 
Учебная 
практика 

Преддиплом

ная практика 

Знать: оперативное планирование, формы и структуру управления 

работой на транспорте (по видам);  основы эксплуатации технических 
средств железнодорожного транспорта; систему учета, отчета и анализа 
работы; основные требования к работникам по документам, 
регламентирующим безопасность движения на транспорте; состав, 
функции и возможности использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности 
Уметь: анализировать документы, регламентирующие работу транспорта 
в целом и его объектов в частности - использовать программное 
обеспечение для решения транспортных задач;  применять компьютерные 

средства;  
Иметь навыки:  применения теоретических знаний в области 
оперативного регулирования и координации деятельности; - применения 
действующих положений по организации пассажирских перевозок; 
самостоятельного поиска необходимой информации; 
Быть компетентным: ведения технической документации, контроля 
выполнения заданий и графиков; использования в работе 



информационных технологий для обработки оперативной информации; 
расчета норм времени на выполнение операций - расчета показателей 

работы объекта практики 

GRTS 10 Грузовая  
работа  и  

технические  
средства 

Gruz 2217 
Грузоведение  

БД/КВ Экзамен 3 5 Общий  
курс 

транспорта 

Логистика в 
коммерческо

й 
деятельности 

знать:   
- использовать полученные теоретические знания  при выборе вида 

транспорта; 
- оформление перевозочных документов и оформление несохранности 
груза; 
- иметь представление о воздействии несохранных перевозок, негативных 
свойствах грузов на окружающую среду, тенденция совершенствования 
тары и упаковки грузов; 
 - научить работать с новыми специализированными транспортными 
средствами, складах и погрузочно-разгрузочной технике; 

уметь:  
- владеть знаниями об общих закономерностях и тенденциях технического 
оснащения, методах работы и совершенствования видов транспорта, а 
также путях и перспективах развития транспортной системы РК; 
- общие закономерности развития технических средств и эксплуатации 
видов транспорта;  

Иметь навыки:   
Особенностям  видов транспорта в единой транспортной системе; 

технико-эксплуатационные характеристики видов транспорта; 
Быть компетентным: выбирать технические средства, обеспечивающие 
взаимодействие видов транспорта; определить структуру и мощности 
транспортных узлов; 

UPGT 2217 Условия 
перевозок грузов на 

транспорте 

Общий 
курс 
транспорта, 
Основы 

логистики 

Информацио
нная 
логистике 

знать: технические средства грузовой работы, прогрессивные способы 
организации перевозок, в том числе контейнерных и пакетных, существо 
коммерческой деятельности специалистов по организации и управлению 
перевозками; основные принципы транспортного права, построения 

тарифов и организационной структуры управления грузовой и 
коммерческой работой железных дорог в условиях рыночных отношений, 
основы оперативного планирования перевозок, современные методы 
транспортно – экспедиционного обслуживания юридических и 
физических лиц, перевозок грузов в, прямых смешанных и 
международных сообщениях.  
уметь: методы организации грузовой и коммерческой работы на станциях 
и подъездных путях на основе прогрессивной технологии, 

автоматизированных систем фирменного транспортного обслуживания 
(СФТО) и комплексной механизации и автоматизации погрузочно – 
разгрузочных работ, использование средств вычислительной техники в 
условиях АСУ в режиме АСОУП и ЕМПП; 
Иметь навыки:  владеть методикой оценки получения экономического 
эффекта от мероприятия по совершенствованию технического оснащения 
и технологии грузовой и коммерческой работы, организации 
вагонопотоков с мест погрузки, осуществления мероприятий по 

обеспечению безопасности движения поездов,  
Быть компетентным: сохранность перевозимых грузов и защиты 
окружающей среды при перевозке различных грузов особенно при 



перевозке опасных, тяжеловесных и сыпучих грузов 

 UCPG 4218 
Управление цепью 

поставок грузов 

БД/КВ Экзамен 7 5 Логистичес
кие 

транспортн
о-грузовые 
системы 

Приобретенн
ые навыки 

при 
написании 
дипломной 
работы  

Знать: Основные понятия, используемые при управлении запасами в 
цепях поставок, методы расчета показателей управления запасами, модели 

управления запасами, основные системы управления запасами.  
Уметь: Разрабатывать стратегии управления запасами в цепях поставок и 
способы их реализации, управлять запасами в условиях 
неопределенности,  
Иметь навыки:  Методами и моделями управления запасами. 
Быть компетентным: Понимания тенденций развития современного 
управления запасами, выявления недостатков в системах управления 
запасами и их оптимизации; умения использовать профессиональные 

термины в области управления запасами. 
 

TPGLC 4218 
Технология 

поставок грузов в 
логистической цепи   

Логистика 
складирова
ния запасов 

Приобретенн
ые навыки 
при 
написании 
дипломной 

работы 
 

знать: Общие принципы планирование эксплуатационной работой ж.д., 
основные на применении передовой техники и технологии. 
уметь: использовать теоретические основы изучаемой дисциплины в 
производственных условиях;   
Иметь навыки:  Создавать передовую технологию работы. 

 

 
SUL 3219 

Стратегическое 
управление 
логистикой   

БД/КВ Экзамен 5 5 Условия 
перевозок 
грузов на 
транспорте 

Логистика 
складирован
ие запасов 

Знать:  
- изучение теоретических основ, принципов и концепций логистики; 
- развитие практических навыков управления материальными, 
информационными потоками; 
- овладение инструментарием логистического анализа; 
- формирование навыков эффективной логистической организации 

производства 
Уметь ориентироваться в системе нормативных правовых актов, 
регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  
Иметь навыки:  применять математические методы и вычислительную 
технику для решения практических задач; 
Быть компетентным: определять и использовать технико-
технологические параметры и показатели деятельности различных 
хозяйств в своей основной производственной работе, а также при 

разработке текущих и стратегических планов работы железных дорог;  

LOUT 3219   
Логистические 

основы управления 
транспортом 

Условия  
перевозок 
грузов на 
транспорте 

Логистика 
складирован
ие запасов 

знать: Основные экономические показатели и их особенности на 
различных видах транспорта позволят детально рассмотреть вопросы 
себестоимости перевозок и производительности на разных видах 
транспорта.  
уметь: Принципы и методы выбора вида транспорта, а также изучение 
сфер эффективного использования различных видов транспорта, 
 Иметь навыки:   повышениие эффективности перевозочного процесса в 

сфере перевозок грузов и пассажиров. 



TL 3220 Таможенная 
логистика 

БД/КВ Экзамен 5 5 Грузоведен
ие, 

География 
транспорта 

Экономика 
на 

транспорте 
 

 знать: место и роль логистики в становлении и развитии новой 
экономической теории; основы теории и методологии логистики 

предприятия; логистическую сущность экономической эффективности 
процессов производства и распределения материальных благ; 
уметь: выявлять недостатки современной теории и практики управления 
предприятием, исходя из логистической концепции управления; 
Иметь навыки:   Применять логистическую идеологию управления на 
предприятии; 

Minor 2    
Дисциплина  

Согласно каталогу дополнительной образовательной программы 

(Минор) 

знать: принципы и методы таможенного регулирования; структуру 
современного таможенного дела и свободно ориентироваться в 
особенностях таможенного дела в РК; формы международного 
сотрудничества, деятельность основных международных организаций в 
области таможенного регулирования; 
уметь: свободно ориентироваться в системе основных законодательных 
актов РК в области таможенного регулирования;  

Иметь навыки:  работать с основными документами, необходимыми для 
перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 
границу. 

TK 3220 
Таможенный 

контроль    

Экономиче
ская 
география 

 

Экономическ
ая оценка 
инженерных 

решений 

Грузовая работа и 
технические 

средства 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

OVEDPRMP 2221 
Организация  ВЭД и 

правила 
регулирования 

международными 

перевозками   

БД/КВ Экзамен 4 
 

5 
 

Транспортн
ое право  

Правила 
перевозок 
грузов, 
Сбытовая 
логистика 

 

Знать:. 
- формирование общих представлений о логистике как о хозяйственном 
процессе, системе управления и разделе экономической наук;   
-раскрытие объективных предпосылок и перспектив развития 
логистических функций 

-управления;  закрепление знаний основ построения организационных 
структур управления внешне 
- экономической деятельностью;  оценка актуальности логистического 
управления в условиях экономики; 
 - рассмотрение сути разнообразных форм внешнеэкономических связей, в 
том числе 
- международной практики торговли товарами, оборудованием, услугами, 
технологией;  раскрытие сущности методов осуществления 

функциональных действий по управлению внешнеэкономической 
деятельностью; 

Уметь: 
- выявление особенностей структуры мирового рынка транспортных услуг 
и междуна- родных правил толкования коммерческих терминов 
(ИНКОТЕРМС-2010) с целью выбора наиболее оптимального маршрута 
перевозки грузов;   
Иметь навыки:  -проведение анализа источников получения информации 

о зарубежных партнерах; 
Быть компетентным: -обоснование показателей и методов 
логистического управления материальными потоками; 

 
ETS 2221 Единая 

транспортная 

Общий 
курс 
транспорта 

Логистика 
складирован
ия запасов 

знать:   
 - комплексное проектирование основных схем и конструкций  отдельных 
элементов станций  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ULPZPR 11 
Управление 

логистическими 
процессами в 

закупках , 
производстве и 
распределении 

 

 
 
 
 
 

система      - Расположение устройств и методы их расчета с применением 
компьютерной техники  

- Проблемы развития транспортных устройств 
 - научить работать с новыми специализированными транспортными 
средствами, складах и погрузочно-разгрузочной технике 

уметь:  
- Разрабатывать технологические процессы проектируемых и 
реконструируемых станций и узлов, автомобильных дорог, городов 

Иметь навыки:   - проектирование и реконструкции  всех транспортных  
устройств и сооружений и узлов в системе текущего и перспективного 

планирования работы транспорта 
Быть компетентным: - является освоение методов проектирования 
отдельных элементов железнодорожных станций и узлов 

LAMT 3222 
Логистика 

автомобильного 
транспорта 

БД/КВ Экзамен 5 
 

5 
 

Условия 
перевозок 
грузов на 
транспорте 

Управление 
запасами в 
цепях 
поставок 

грузов          

знать: определять наиболее рациональных партий закупки материальных 
ресурсов и товаров;  доставки материальных ресурсов и товаров наиболее 
экономичным способом в нужное место и своевременной их разгрузки;  
уметь: обеспечивать закупки материальных ресурсов и товаров в таком 

ассортименте, который в наибольшей степени отвечает требованиям 
производства и торговли, обеспечивает эффективность их потребления, 
исключает необоснованные отходы и потери;  
Иметь навыки:  безусловное выполнение требований производства и 
торговли к качеству закупаемых материальных ресурсов и товаров;   

ZL 3222 Закупочная 
логистика    

Грузоведен
ие 
 

Управление 
цепью поставок 
грузов 

 

знать: определять наиболее рациональных партий закупки материальных 
ресурсов и товаров;  доставки материальных ресурсов и товаров наиболее 
экономичным способом в нужное место и своевременной их разгрузки;  

уметь: обеспечивать закупки материальных ресурсов и товаров в таком 
ассортименте, который в наибольшей степени отвечает требованиям 
производства и торговли, обеспечивает эффективность их потребления, 
исключает необоснованные отходы и потери;  
Иметь навыки:  безусловное выполнение требований производства и 
торговли к качеству закупаемых материальных ресурсов и товаров;  

ET 3223 Экономика 
на транспорте     

БД/КВ Экзамен 6 

 

3 

 

География 

транспорта 

Международ

ная 
экономика 

знать: классификацию рисков; методы оценки и прогнозирования рисков; 

понятие системы управления рисками (риск-менеджмент); принципы 
построения системы риск менеджмента; способы профилактики 
экономических рисков. 
 уметь: определить финансовое состояние предприятия, а также его 
конкретное положение во внешней среде; 
Иметь навыки:  систему операционных риск индикаторов предприятия; 
мероприятия, направленные на минимизацию рисков предприятия; 

EOIR 3223 
Экономическая 
оценка инженерных 

решений 

Экономиче

ская  
география 

Национальна

я экономика 

знать: сущность инвестиций, источники их формирования; - показатели 

эффективности инвестиций глобальных мероприятий; - показатели 
эффективности отдельных инженерных решений (локальных 
мероприятий); - частные показатели экономической эффективности 
отдельных инженерных решений: рост производительности труда, 
снижение эксплуатационных расходов, снижение оборотных средств, 
сокращение сроков простоев авиационной техники и т.д.;  
 уметь: определять источники и сумму инвестиций для реализации 
конкретных инженерных и организационных решений; 



Иметь навыки:   - рассчитывать общие и частные показатели 
эффективности различных решений. 

 
TVMS 4224 Теория 

вероятности и 
математическая 

статистика    

БД/КВ Экзамен 7 
 

5 
 

Высшая 
математика
, 
Стратегиче
ское 
управление 
логистикой 

 

Приобретенн
ые навыки 
при 
написании 
дипломной 
работы 

знать: основы аксиоматического построения теории вероятностей и 
простейших примеров вероятностных пространств; законы распределения 
случайных величин и случайных векторов, а также понятий 
независимости и понятий условных распределений; основные типы 
сходимости случайных величин; предельные теоремы теории 
вероятностей; основные методы отыскания оценок, а также методы 
построения доверительных интервалов; основные критерии проверки 

статистических гипотез и программные средства решения основных 
статистических задач. 
уметь: находить классические и геометрические вероятности в типичных 
моделях; решать задачи с использованием понятий условной вероятности 
и независимости событий; находить числовые характеристики случайных 
величин и векторов; находить основные характеристики случайных 
процессов и строить конечномерные распределения; находить 
выборочные характеристики, эмпирическую функцию распределения; 

гистограмму и полигон частот;  
Иметь навыки:  строить доверительные интервалы для параметров 
основных распределений;  
Быть компетентным: Использовать основные критерии при проверке 
статистических гипотез. 

 
TPR 4224 Теория 

принятия решений   

Высшая 
математика
, 

Логистичес
кие основы 
управления 
транспорто
м 
 

Приобретенн
ые навыки 
при 

написании 
дипломной 
работы 

знать: 
- основные категории дисциплины; 
- методологию и методы исследования зарубежного рынка и 

потребителей; 
- методику анализа, оценки и выбора зарубежного рынка; 
-  основы и методы сегментации зарубежного рынка и позиционирования 
товара; 
- особенности комплекса маркетинга при работе на внешних рынках; 
- эффективные маркетинговые стратегии предприятия при выходе на 
зарубежный рынок. 

уметь: 

- проводить маркетинговые исследования в интересах предприятия, в том 
числе и на зарубежных рынках; 
- осуществлять выбор оптимальной стратегии для предприятия, исходя из 
анализа сложившейся обстановки и конъюнктуры зарубежного рынка; 
Иметь навыки:  - эффективно продвигать на зарубежный рынок свою 
продукцию; 
Быть компетентным: - выявлять особенности маркетинговой 
деятельности на различных зарубежных рынках 

  
EOL  2225 

Экономические 
основы логистики   

БД/КВ Экзамен 4 4 Основы 
логистики 

Международ
ная 
экономика 
 

Знать: 
- на уровне представления: предметную область логистики и 
инструментарий управления цепями поставок; 
- на уровне воспроизведения: управление сквозным материальным 
потоком во взаимодействии с сопутствующими ему потоками. 
- на уровне понимания: методического аппарата определения потенциала 
сквозного материального потока в цепях поставок. 



Уметь: 
- моделировать цепи поставок на основе классификации логистических 

систем 
Иметь навыки:  -  применять методологию и инструментарий логистики для 
решения логистических задач; 
Быть компетентным: - методическим аппаратом определения 
потенциала сквозного материального потока в цепях поставок и 
сопутствующих ему потоками 

 

FALS  2225 
Финансовые 

аспекты 
логистических 

систем 

Основы 

логистики 
 

Национальна

я экономика 
 

Знать: 

 терминологию финансов организаций (предприятий); 

 базовые показатели;  

 законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 
финансовую  деятельность предприятия; 

 отечественный и зарубежный опыт управления финансами предприятия; 

 основные методы управления финансовой деятельностью предприятия; 

 источники финансирования деятельности предприятия. 

Уметь: 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения  с  учетом 

критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и 
возможных социально-экономических последствий; 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 
анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 
задач; 

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 
форм собственности,  организаций, ведомств и т.д. и использовать 
полученные сведения для принятия управленческих решений; 
Иметь навыки:  определять финансовые ресурсы и их источники;  

 рассчитывать типовые показатели для финансового раздела в составе 
бизнес-плана;  

 анализировать результаты выполнения планов; 
Быть компетентным: разрабатывать мероприятия по организации 
финансов предприятий;  
использовать различные методы и инструменты осуществления плановых 
финансовых расчетов 

  
PPG 3226 Правила 
перевозок грузов  

БД/КВ Экзамен 5 5 Логистичес
кие 
транспортн
о-грузовые 
системы 

 

Управление 
запасами в 
цепях 
поставок 
грузов 

знать: порядок составления планов перевозок и учетной карточки 
выполнения плана перевозок, правила приема к перевозке и выдачи 
грузов получателям, порядок заполнения перевозочных документов, 
условия перевозок грузов, порядок эксплуатации подъездных путей, 
порядок составления актов, предъявление и рассмотрений претензий. 
уметь: составлять заявки на перевозки учетные и отчетные документы, 
выбирать условия перевозки грузов, определять сроки погрузки, выгрузки 
и доставки грузов, составлять акты и претензии, о мероприятиях, 
направленных на совершенствование условий перевозок и 

взаимодействия между различными видами транспорта при выполнении 
перевозочного процесса; 



Иметь навыки:  о нормах точности взвешивания грузов и естественной 
убыли массы грузов при перевозках, о современном состоянии, 

направлениях развития и применения наиболее прогрессивных 
перевозочных средствах, автоматизации оформления перевозок. 
Быть компетентным: порядок составления актов, предъявление и 
рассмотрений претензий. 

PTET 3226 Правила 
технической 

эксплуатации на 

транспорте    

Логистичес
кие 
транспортн

о-грузовые 
системы 
 

Охрана труда 

 

знать: общие принципы управления эксплуатационной работой железных 
дорог, основанные на применении передовой техники и технологии, 
работы отдельных железных подразделений с учетом применения 

автоматизированной системы управления сетью железных дорог, дорогой 
и входящими в нее подразделениями, теоретические основы по 
оптимизации производственных процессов железнодорожных станций и 
узлов, а, следовательно, и всего комплекса, входящего в технологию их 
работы с учетом экономической эффективности при выполнении 
плановых заданий.    
уметь: использовать комплексную систему обеспечения безопасности 
движения на железнодорожном транспорте;  

Иметь навыки:  порядок квалификации допускаемых нарушений 
безопасности движения поездов и маневровой работы и современное ее 
состояние, причины, вызывающие нарушения безопасности движения 
поездов, требований и норм ПТЭ, инструкций и других документов по 
вопросам устройства, содержания и эксплуатации технических средств 
железных дорог, а также технологических процессов,  
Быть компетентным: В принципах  и условий, обеспечивающих 
безаварийную работу железных дорог во всех производственных 
процессах по специальности. 

PO 12 
Профессионально-
ориентированный 

 
ОТ 4301 Охрана 

труда    

ПД/ВК Экзамен 7 
 

5 
 

Экология и 
БЖД, 
Правила 
техническо
й 
эксплуатац
ии на 

транспорте 
 

Приобретенн
ые навыки 
при 
написании 
дипломной 
работы 

знать: 
- основы законодательно-правовой базы в области охраны и безопасности 
труда и производственных процессов; 
- природу опасных и вредных производственных факторов в процессах, 
связанных с производством, монтажом, эксплуатацией и ремонтом 
производственных объектов; 
- порядок эксплуатации, ремонта и хранения средств защиты людей от 

опасных и вредных производственных факторов; 
- принципы обеспечения безопасности промышленного оборудования и 
производственных процессов; 
- меры предупреждения производственного травматизма, порядок 
расследования несчастных случаев на производстве; 
- организацию работ по охране и безопасности труда на производстве; 
- принципы обеспечения пожарной безопасности на объектах 
промышленного производства и т.д. 

уметь: 
- разрабатывать  мероприятия по  повышению  безопасности  
производственной деятельности; 
- планировать   и   осуществлять   мероприятия   по   повышению   
устойчивости производственной деятельности объектов хозяйствования; 
Иметь навыки:  планировать мероприятия по защите производственного 
персонала и населения в чрезвычайных ситуациях;  



Быть компетентным: принимать адекватные решения в проведении 
спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий 

ЧС. 

ЕР 4302 Экономика 
предприятия    

 

ПД/ВК Экзамен 7 5 Экономика 
на 
транспорте,  
Экономиче
ские 
основы 

логистики. 
 

Приобретенн
ые навыки 
при 
написании 
дипломной 
работы 

 

Знать: 
-отличительные черты предприятия как основной формы 
предпринимательской деятельности в РК: экономическую 
самостоятельность, экономическую ответственность, форму 
собственности и её правовой статус;  
Уметь:  

– выбирать наиболее эффективную форму развития предприятия, 
учитывая имеющиеся ресурсы;  
Иметь навыки:  –законодательства в сфере экономики предприятия, их 
применения в условиях развития рыночных отношений. 

 
TL 2303 

Транспортная 
логистика    

ПД/ВК Экзамен 4 5 Общий 
курс 
транспорта, 
Основы 

логистики 

Управление 
проектами  

 

Знать: 
-самостоятельного овладения новыми знаниями в области транспортной 
логистики; 
- организации систем доставки на принципах транспортной логистики. 

уметь: 
- находить возможности повышения эффективности перевозок исходя из 
логистической концепции; 
Иметь навыки:  - применять логистические принципы управления 
перевозками. 

 
IL 3304 

Информационная 
логистика 

ПД/ВК Экзамен 6 5 Информаци
онно-

коммуника
ционные 
технологии 
(анг.яз) 

Экономика 
предприятия, 

Логистика 
технологии 
доставки 
грузов 
 

Знать: подсистему информационного обеспечения как совокупность 
единой системы классификации и кодирования логистической 

информации; унифицированные системы логистической документации; 
схемы информационных потоков, циркулирующих в организации; 
методологию построения баз данных; базовые технологии ERP – систему 
планирования ресурсов предприятия и SCM – систему управления 
цепочкой поставок содержащие объектно – ориентированное 
программное обеспечение; инструментарий управления базой данных и 
электронные коммуникации; логистические процессы; CALS – 
технологию с методологией управления интегрированными цепочками 

поставок, настроенную на жизненный цикл изделия. 
уметь управлять цепью поставок, созданные как на уровне отдельного 
предприятия, так и на уровне региона, стран и даже групп стран; 
создавать многоуровневые автоматизированные системы управления 
(АСУ) материальными потоками, в области разработки программного 
обеспечения (ПО);  
Иметь навыки:  принимать необоснованные управленческие 
логистические решения, возникшие в потребности расширения круга 
решения аналитических задач, реализуемых с помощью информационных 

технологий; внедрять в информационные технологии системы 
организационно-экономического управления по линии автоматизации 
транзакционных (расчетных) задач, реализуемых в рамках OLTP - 
технологий, связанных с вычислительной обработкой большого объема 
исходной информации;  
Быть компетентным: применять эффективную и высокотехнологичную 
структуру информационных ресурсов интегрированной логистики (ИРЛ) 



позволяя создать интегрированный инструментарий, который способен 
обеспечить взаимодействие множества участников цепочек в быстро 

меняющейся рыночной среде и ужесточения конкуренции. 

LT 13 
Логистическая 
технология 

IPCPG 3305 
Интегрированное 

планирование цепей 
поставок грузов         

 

ПД/ВК Экзамен 6 
 

5 
 

Логистика 
производст
ва 
 

Экономика 
предприятия 
 

Знать: целостность представления о системе, обеспечивающей 
прохождение материального и информационного потоков от первичного 
источника сырья до конечного потребителя;  
Уметь: обеспечивать эффективные  работы транспортно-складской 
системы за счет оптимизации транспортно-экспедиционных и складских 
операций, а также обоснованного выбора транспортных средств и систем 

складирования в управляемых цепях поставок 
Иметь навыки:  обоснование свойств и принципов управление цепями 
поставок в рыночных условиях. 

 
OPL 2306 Основы 

предпринимательско
й логистики   

ПД/ВК Экзамен 4 
 

4 
 

Основы 
логистики, 
Управлени
е 
перевозкам

и на 
транспорте 
 

Интегрирова
нное 
планировани
е цепей 
поставок 

грузов         

знать: основы проявления организации производственного процесса, 
нормирования труда, научное нормирование и планирование потребности 
в оборудования, материалах, трудовых затратах; вопросы расчета и 
оценки производительности труда, трудоемкости, себестоимости; 
составление различных вариантов производственного процесса с целью 

выявления наивыго днейшего. 
уметь: экономически обосновывать; решать вопросы связанные с 
организацией производственного процесса; разрабатывать нормы затраты 
труда;  
Иметь навыки:  определять объемные и качественные показатели работы 
предприятия, потребность в контингенте рабочих, фонде заработной 
платы, производительность труда,  
Быть компетентным: В себестоимости работ, прибыль, рентабельность, 

эксплуатационные расходы и приведенные затраты. 

UPL 3309 
Управление 
проектами в 
логистике 

ПД/ВК Экзамен 6 
 

5 
 

Основы 
предприни
мательской 
логистики   

Экономика 
предприятия 

знать: Теоритико - методологические основы управления проектами, 
основные положения действующих стандартов в управлении проектами, 
системные проектные технологии. 
уметь: разработать и реализовать проекты в области логистики на основе 
различных технологических подходов с применением соответствующих 
программных продуктов. 

 PP II 3307 
Производственная 
практика 

ПД/ВК Итоговая 
оценка по 
практике 

6 3 Учебная 
практика, 
Производст
венная 
практика I. 

Преддиплом
ная практика 

Знать: оперативное планирование, формы и структуру управления 
работой на транспорте (по видам);  основы эксплуатации технических 
средств железнодорожного транспорта; систему учета, отчета и анализа 
работы; основные требования к работникам по документам, 
регламентирующим безопасность движения на транспорте; состав, 
функции и возможности использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности 
Уметь: анализировать документы, регламентирующие работу транспорта 

в целом и его объектов в частности - использовать программное 
обеспечение для решения транспортных задач;  применять компьютерные 
средства;  
Иметь навыки:  применения теоретических знаний в области 
оперативного регулирования и координации деятельности; - применения 
действующих положений по организации пассажирских перевозок; 
самостоятельного поиска необходимой информации; 
Быть компетентным: ведения технической документации, контроля 



выполнения заданий и графиков; использования в работе 
информационных технологий для обработки оперативной информации; 

расчета норм времени на выполнение операций - расчета показателей 
работы объекта практики 

Образовательная 
траектория -1. 
Логистика на 
транспорте. 
OGRL 14.1 

Организация 
грузовой работы в 

логистике 
 
 
 

 
 

 
LP 3310 Логистика 

производства 

ПД/КВ Экзамен 5 5 Организаци
я ВЭД, 
Основы 
предприни
мательской 

логистики 
 

Приобретенн
ые навыки 
при 
написании 
дипломной 

работы 

знать: общие и глобальные логистические задачи и обосновывать 
предложения по результатам этих задач с учетом критериев 
экономической эффективности, рисков и возможных последствий  

уметь: разрабатывать системы контроля состояния запасов в 
производственном процессе на основе осуществленного сбора, анализа и 

обработки данных;  
Иметь навыки:  решать задачи логистической оптимизации управления 
материальными потоками, используя стандартные теоретические и 
эконометрические модели.  
. 

TEO 3310 
Транспортно-

экспедиционное 

обслуживание 

Организаци
я ВЭД, 
Основы 

предприни
мательской 
логистики 
 
 

Приобретенн
ые навыки 
при 

написании 
дипломной 
работы 

знать: общие и глобальные задачи логистически водного транспорта и 
обосновывать предложения по результатам этих задач с учетом критериев 
экономической эффективности, рисков и возможных последствий.  

уметь: анализа и обработка данных; решать задачи логистической 
оптимизации управления материальными потоками, используя 
стандартные теоретические и эконометрические модели. 

 

Образовательная 
траектория -2. 

транспортно-
логистические 
структуры. 
OGRL 14.2 
Организация 
грузовой работы в 
логистике 

TOKD 3310 
Транспортное 

обеспечение 
коммерческой 
деятельности       

ПД/КВ Экзамен 5 5 Грузоведен
ие,  

Приобретенн
ые навыки 

при 
написании 
дипломной 
работы 

знать: Основные экономические показатели и их особенности на 
различных видах транспорта позволят детально рассмотреть вопросы 

себестоимости перевозок и производительности на разных видах 
транспорта.  
уметь: Принципы и методы выбора вида транспорта, а также изучение 
сфер эффективного использования различных видов транспорта; 
Иметь навыки:  повышению эффективности перевозочного процесса в 
сфере перевозок грузов и пассажиров.. 

UGKRT 3310 
Управление 

грузовой и 
коммерческой 

работы на 
транспорте 

Грузоведен
ие,  

Приобретенн
ые навыки 

при 
написании 
дипломной 
работы 

знать: технические средства грузовой работы, прогрессивные способы 
организации перевозок, в том числе контейнерных и пакетных, существо 

коммерческой деятельности специалистов по организации и управлению 
перевозками; основные принципы транспортного права, построения 
тарифов и организационной структуры управления грузовой и 
коммерческой работой железных дорог в условиях рыночных отношений, 
основы оперативного планирования перевозок, современные методы 
транспортно – экспедиционного обслуживания юридических и 
физических лиц, перевозок грузов в, прямых смешанных и 
международных сообщениях.  

уметь: методы организации грузовой и коммерческой работы на станциях 
и подъездных путях на основе прогрессивной технологии, 
автоматизированных систем фирменного транспортного обслуживания 
(СФТО) и комплексной механизации и автоматизации погрузочно – 
разгрузочных работ, использование средств вычислительной техники в 
условиях АСУ в режиме АСОУП и ЕМПП; 
Иметь навыки:  владеть методикой оценки получения экономического 
эффекта от мероприятия по совершенствованию технического оснащения 



и технологии грузовой и коммерческой работы, организации 
вагонопотоков с мест погрузки,  

Быть компетентным: В осуществлении мероприятий по обеспечению 
безопасности движения поездов, сохранности перевозимых грузов и 
защиты окружающей среды при перевозке различных грузов особенно 
при перевозке опасных, тяжеловесных и сыпучих грузов.   

 

PP III 4308 
Преддипломная 

практика 

ПД/ВК Итоговая 
оценка по 

практике 

8 18 Производст
венная 

практика 

Приобретенн
ые навыки 

при 
написании 
дипломной 
работы 

Знать:  правила оформления перевозочных документов, требования к 
подвижному составу и погрузочно-разгрузочным и складским операциям; 

- правила проектирования технологических схем организации 
перевозочного процесса и безопасной эксплуатации транспортных 
средств. 
Уметь: предоставлять грузоотправителям и грузополучателям услуги: по 
оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и 
вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских 
операций; по подготовке подвижного состава; - по страхованию грузов, 
таможенному оформлению грузов и транспортных средств;  по 

предоставлению информационных услуг; осуществлять контроль 
состояния и эксплуатации подвижного состава. 
Иметь навыки: методиками проведения необходимых мероприятий, 
связанных с управлением и организацией перевозок, обеспечением 
безопасности движения на транспорте, а также выполнением работ по 
техническому регулированию на транспорте;  
Быть компетентным: способами организации эффективной 
коммерческой работы на объекте транспорта, разработки и внедрения 
рациональных приемов работы с клиентом. 

Итоговая 
государственная 
аттестация      

Написание и защита 
дипломной работы 
(проекта) или 
подготовка и сдачи 
комплексного 
экзамена 

  8 12 Производс

твенная и 
преддипло

мная 

практика 

Дипломная 

работа 

Знать: основные объекты, явления и процессы, связанные с организацией 
движения на транспорте  и уметь  использовать методы научного 
исследования; с комплексные методы моделирования и проектирования 
движения транспортных средств: 
Уметь: оценивать данные анализа механизмов изнашивания, коррозии, 
потери прочности конструкции;  применять законодательные акты и 
технические нормативы, действующие на транспорте, включая 

безопасность движения, условия труда, вопросы экологии; учитывать 
социально-психологические основы управления коллективом: 
Иметь навыки: Самостоятельного освоения новых технологий 
производства;  определения эксплуатационных затрат себестоимости 
продукции, прибыли; проведения декомпозиции целей системы 
(предприятия, организации, цеха, участка) и выбора эффективных 
методов и технологий достижения целей: 
Быть компетентным: в области взаимодействия транспорта и других 

смежных производств; в проектировании, выборе и рациональных 
режимах эксплуатации транспортных объектов и систем; в области 
трудового законодательства 

 

 



 

 

 

 



4 Взаимосвязь между результатами обучения и компетенциями 

 Результат обучения (выпускник должен быть готов) 

Р1 Демонстрировать знания основных законов математики и 

теории вероятности в принятии решении транспортных задач 

в логистике. 
УК1, УК2, УК3, 

Р2  Уметь управлять транспортными процессами доставки 

внешнеторговых грузов в условиях глобализации 
логистических систем с соблюдением антикоррупционной и 

нормативно-правовых актов. 

УК4, УК7,ПК1, 
 

Р3  Применять знания по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, экологии и охраны труда в 
осуществлении профессиональной деятельности. 

УК5, 

Р4 Применять основы логистики при рациональном 

взаимодействии всех видов транспорта. 
УК6, УК10, ПК4 

Р5 Применить международный и национальный географическо-

экономический анализ деятельности предприятий транспорта, 

с целью обоснования принимаемых управленческих решений. 

УК4, УК7, ПК2 

Р6 Уметь проектировать логистические основы и стратегическое 

управление транспортной инфраструктуры для оптимизации 

технико-экономических процессов в цепи поставок. 

УК7, УК8, УК9, ПСК1, 
ПСК2, 

Р7 Уметь проектировать логистические транспортно-
распределительные, закупочные, сбытовые системы и 

потоковые процессы с оптимизацией параметров складского 

оборудования по видам грузов. 

ПК5, ПК12,ПСК3,ПСК4 

Р8 Разработать оптимальные технологии доставки грузов в 

условиях коммерческой деятельности с целью обеспечения 

качества перевозок  на рынке транспортно-логистических 
услуг. 

ПК6 ПК11, ПСК6 

Р9 Уметь систематизировать единую транспортно-грузовую  

систему в управлении перевозками в процессе осуществления 

контроллинга логистических систем. 

ПК7, ПК8,ПСК7 

Р10 Применять маркетинговые, финансовые и экономические 

оценки инженерных решений, разрабатывать экономические, 

организационно-управленческие модели на предприятиях. 

ПК9, ПК 11 
ПК10,ПСК8,ПСК9 

Р11 Уметь координировать перевозку грузов в логистическом  

производстве обеспечивая коммерческую деятельность в 

соответствии с правилами перевозок грузов. 

ПК10 ПК11, ПК12,ПСК 
6, ПСК8 

Р12 Уметь организовывать технологию поставок грузов,  
управлять основными  транспортно-складскими процессами и 

запасами готовой продукции в цепи поставок. 

ПК6 ПК11, ПСК 

9,ПСК10 

Р13 Уметь использовать  в области информационного и 
интегрированного планирования  методологию управления 

цепи поставок и транспортно - экспедиционных услуг в 

производственном процессе. 

ПК 4, ПК12, ПСК 

7,ПСК8, ПСК 9,ПСК10 

Р14 Владеть навыками толкования законодательных актов в 

области логистики РК, организовывать оперативную и 

качественную услугу в рамках контрактных условий и 

таможенного законодательства. 

УК10, ПК3, ПК 10, ПСК 

7,ПСК8, ПСК 9,ПСК10 

 

  



5. Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе 

модулей образовательной программы   
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1 1 6 2  26    2 870 28 

2 4 3 1 25 1   2 930 32 

2 3 4 2 1 27    2 870 29 

4 1 4 2 26  3  2 930 31 

3 5  1 5 30     900 30 

6  2 4 27  3   900 30 

4 7  4 3 30     900 30 

8      18 12  900 30 
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БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ 

 

№ Өріс атауы Ескертпе 

1 Тіркеу нөмірі  

2 Білім беру саласының коды және 

жіктелуі 

6В11-  Қызметтер 

3 Дайындық бағыттарының коды мен 

жіктелуі 

6В113-  Көлік қызметтері 

4 Білім беру бағдарламаларының коды 

мен Тобы 

В095-  Көлік қызметтері 

5 Білім беру бағдарламасының атауы 6В11355- Логистика 

6 ОП түрі Қолданыстағы 

7 ББ мақсаты Меншік нысанына және қаржыландыру түріне 
қарамастан барлық ұйымдық-құқықтық 

нысандағы субъектілерді логистикалық 

процестерді басқару саласындағы білікті 

кадрлармен қамтамасыз ету үшін түлектерді 
халық шаруашылығының барлық салаларында 

кәсіби қызметке дайындау 

 

8 БЖХС бойынша деңгей 6 

9 ҰБШ бойынша деңгей 6 

10 СБШ бойынша деңгей 6 

11 ОП ерекше ерекшеліктері  жок 

12 Құзыреттер тізбесі Әмбебап құзыреттер (ӘҚ) бітіруші білім алуы 
тиіс: 

ӘҚ 1-тарихи үдерістің заңдылықтарын және 

адамның тарихи үдерістегі орнын түсіну қабілеті, 
тарихи мұра мен мәдени дәстүрлерге құрметпен 

және ұқыпты қарауға, әлеуметтік және мәдени 

айырмашылықтарды толерантты қабылдауға, 

оларды кәсіби қызметте басшылыққа алуға 
әзірлігі 

ӘҚ 2-дүниетанымдық, әлеуметтік және жеке 

маңызды философиялық мәселелерді түсіну және 
талдау қабілеті, Жалпы гуманитарлық ғылымдар 

саласындағы негізгі білімге негізделе білу, 

гуманитарлық білімді өзінің әлеуметтік және 
кәсіби қызметінде қолдана білу. 

ӘҚ 3 - қазіргі қоғамның, әлеуметтік, саяси 

механизмдердің және қоғамдық қатынастарды 

реттеушілердің қызмет ету принциптерін түсіну 
қабілеті, әлеуметтік-маңызды мәселелер мен 

процестерді талдау қабілеті; социумда тұлғаның 

психологиялық даму процестерін сезіну қабілеті, 
алған білімін өзінің әлеуметтік және кәсіби 

қызметі контекстінде қолдана білу. 

ӘҚ  4-қарым-қатынастың әр түрлі 
жағдайларында тиімді коммуникацияға 

қабілеттілік, кәсіби сөйлеу және жазбаша 

дағдыларды меңгеру қабілеті  

ӘҚ 5-шет тілін сөйлесуден төмен емес деңгейде 
меңгерген. Шетелдік ақпарат көздерін пайдалану 

қабілеті және интернет-кеңістікте еркін 

бағдарлау. 



ӘҚ 6-дене тәрбиесі мен денсаулықты нығайту 

әдістерін дербес, әдістемелік дұрыс пайдалану, 
толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті 

қамтамасыз ету үшін дене дайындығының тиісті 

деңгейіне қол жеткізуге дайындық құралдарын 

меңгеру. 
ӘҚ  7-жалпы және жекелеген кәсіби салалар 

бойынша ақпарат көздерінің қазіргі заманғы 

жүйесінде бағдарлау қабілеті, ақпаратты алу, 
сақтау, өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдерін 

және құралдарын білу және меңгеру, әртүрлі 

бағдарламалық құралдарды, деректер базасын 
пайдалана білу, интернетте жұмыс істеу және 

оның ресурстарын пайдалану, іздеу жүйелерін 

пайдалану, ғаламдық компьютерлік желілерде 

ақпаратпен жұмыс істеу. 
ӘҚ 8-техниканың әр түрлі салаларында заманауи 

физикалық принциптерді қолдану, стандартты 

жағдайларда негізгі физикалық заңдар мен 
қағидаларды қолдану қабілеті, 

ӘҚ  9-деректерді құрылымдау, жағдайдың 

математикалық моделін құру, талдау және қайта 

құру, кәсіби қызметте жаратылыстану-ғылыми 
білімді қолдану қабілеті 

ӘҚ 10-құқықтық қарым-қатынаста бағдарлану 

қабілеті, өзінің кәсіби қызметінде нормативтік-
құқықтық құжаттарды қолдана білу, мемлекет 

пен қоғам үшін сыбайлас жемқорлық қызметінің 

қауіптілігін сезіну 
ӘҚ  11 - БиоСфера қызметінің негізгі 

заңдылықтарын және кәсіби қызмет міндеттерін 

шешу үшін табиғатты тиімді пайдалану 

принциптерін білу қабілеті. 

Кәсіби құзыреттер (КҚ) бітіруші 

КҚ 1-логистиканың теориялық негіздері мен 

құралдарын (әдістері) қолдануға қабілетті болу 
логистиканың даму тарихы және қазіргі 

логистикадағы үрдістер мен логистиканың 

объектілерін зерттеу; 
КҚ 2-Логистикалық қызмет пен ұйымдастыру-

басқару жұмысында заманауи білімді 

пайдалануға дайын болу; 

КҚ  3-Логистикалық қызмет көрсету 
саласындағы қолданыстағы заңнама негіздерін 

тәжірибеде қолдануға, көлік бірліктерінің 

қозғалысын ұйымдастыруға бақылауды жүзеге 
асыруға және тасымалдаудың оңтайлы жүйесін 

қамтамасыз етуге қабілетті болу; 

КҚ  5-кәсіби ұтқырлыққа қабілетті болу: 

жинақталған тәжірибені сын тұрғысынан қайта 
қарастыру; қажет болған жағдайда кәсіби қызмет 

профилін өзгерту. 

КҚ  6-логистиканы дамытуды ағымдағы және 
перспективалық жинақтау бойынша жұмысты 

орындауға дайын болу; 

КҚ   7-логистикалық қызметті есепке алумен 
және қамтамасыз етумен байланысты барлық 



жұмыс түрлерін орындауға қабілетті болу; 

КҚ  8-практикалық қызметте даулы мәселелер 
бойынша нақты шешімдер қабылдауды 

негіздеуге қабілетті болу; 

КҚ   9-қауіпсіздік техникасы, өндірістік 

санитария, өрт қауіпсіздігі ережелерін, 
заңнамалық нормалар мен ережелерді қолдануға 

дайын болу; 

КҚ  10-логистикалық жүйелер мен жобаларды 
әзірлеуге қатысуға дайын болу; 

КҚ 11-логистика жұмысының тиімділігін 

қамтамасыз ету бойынша жобалардың жеке 
бөлімдерін әзірлеуге қатысуға дайын болу және 

логистикалық объектілердің озық технологиясын 

құру; 

КҚ 12-қызмет көрсету саласында жаңа 
перспективалы жобаларды әзірлеу кезінде қазіргі 

заманғы ақпараттық технологияларды қолдануға 

дайын болу; 
КҚ  13-әр түрлі қызмет салаларында жұмыс 

жүргізудің параметрлері мен құнын анықтайтын 

нормативтік құжаттарды пайдалануға дайын 

болу. 

Кәсіби мамандандырылған құзыреттер  

бітіруші 

КМҚ   -1 іскерлік қарым-қатынас құру және 

қолдау. Қойманың сыртқы контрагенттермен 

өзара іс-қимылын қамтамасыз ету және 

бақылау.Клиенттердің талап етуі бойынша не 
егер мұндай шарттар тауарлардың 

ерекшеліктерінен шығатын болса, тауарларды 

сақтаудың ерекше шарттарының сақталуын 
қамтамасыз етуге міндетті. Ақпаратты, оның 

ішінде компьютерлік техниканы пайдалана 

отырып, адресті жинау және өңдеу. 

КМҚ  -2 ұйымның басшылық қағидаттары мен 

стандарттарын ұстану. Контейнерлік алаң 

жұмысының технологиялық процесінің 
сақталуын қамтамасыз ету. Контейнерлік 

алаңның жұмысында нормативтік құжаттар 

талаптарының сақталуын қамтамасыз ету. 
Контейнерлік алаңды қажетті техникамен және 

жабдықпен қамтамасыз ету. Контейнерлік алаң 

жабдықтарын дұрыс техникалық пайдалануды 

қамтамасыз ету. Еңбекті қорғау, қауіпсіздік 
техникасы, өндірістік санитария және өртке 

қарсы қорғау ережелерін сақтай отырып, қоймада 

тиеу-түсіру жұмыстарын жүргізуді ұйымдастыру. 
Көп айналымды ыдысты жинауды, сақтауды 

және жеткізушілерге уақтылы қайтаруды 

қамтамасыз ету. Компания клиенттерінің / 

менеджерлерінің өтінімдері бойынша тауарлар 
партияларын жинақтауды қамтамасыз ету. 

Қоймалық операциялардың есебін жүргізу, 

соның ішінде бағдарламалық өнімдерді 
пайдалану. Кіріс-шығыс құжаттарын ресімдеу 

және тапсыру ережелерінің сақталуын 



қамтамасыз ету. 

КМҚ   -3 жүктерді неғұрлым қысқа мерзімде 

жеткізуді ескере отырып және оңтайлы 

шығындар кезінде әр түрлі көлік түрлерін 

пайдалана отырып, жөнелту пунктінен межелі 
пунктке дейін ықтимал маршруттарды, жүктерді 

тасымалдау схемаларын анықтау (әзірлеу). 

Берілген уақытта алынған деректер негізінде 
жеткізу мерзімдері мен ставкаларын есептеу. 

Қолда бар деректер негізінде тасымалдау құнын 

есептеу. Шешім қабылдау кезінде экономикалық 

критерийлерді ескеру. Коммерциялық 
ұсыныстарды дайындау үшін қажетті деректерді 

мердігерлерден сұратуға құқылы. Коммерциялық 

ұсынысты құру және келісу. Қажет болған 
жағдайда, коммерциялық ұсыныстың балама 

нұсқаларын, егер ол клиентпен келісілмесе, 

пысықтауға. 

КМҚ  -4 жұмыс уақытында қызмет көрсетілетін 

жүк көтергіш крандардың техникалық жағдайын 

бақылауды жүзеге асыру. Белгіленген тәртіпті 
сақтай отырып, жүк көтергіш крандарды басқару 

және қызмет көрсету кезінде строптаушылармен 

сигналдар алмасуды орындау. Белгіленген 

тәртіпті сақтай отырып, жүкті қоймалау. Жүк 
көтергіш крандардың әрекет ету аймағында 

адамдар мен бөгде заттардың болмауын 

бақылауды жүзеге асыру. Өндірістік 
тапсырмаларды технологиялық процеске сәйкес 

орындау. Тиеу-түсіру жұмыстарын орындау 

процесінде жүк көтергіш крандардың 
жұмысындағы ақауларды анықтау. Болат 

арқандардың, жүк қармау органдарының, 

алмалы-салмалы жүк қармау құралдары мен 

ыдыстардың жұмысқа жарамдылығын анықтау. 

КМҚ  -5 қойма шаруашылығының жұмысын 

ұйымдастыру, материалдық ресурстар мен дайын 
өнімді сақтау және сақтау үшін жағдай жасау. 

Сметалық-қаржылық және басқа да құжаттарды, 

есептерді, дайын өнімді өткізу жөніндегі 

жоспарларды, қаржылық қызметті, материалдық-
техникалық жабдықтауды және көлік жұмысын 

орындау туралы белгіленген есептілікті уақтылы 

жасауды қамтамасыз ету. Материалдық 
ресурстарды ресурс үнемдеу және кешенді 

пайдалану, шикізат, материалдар, айналым 

қаражаты мен материалдық құндылықтар 
қорларының шығысын нормалауды жетілдіру, 

тауарлық-материалдық құндылықтардың 

нормативтен тыс қорларының түзілуін және 

жойылуын, сондай-ақ материалдық ресурстардың 
артық жұмсалуын ескерту бойынша шараларды 

әзірлеуге басшылық жасау. Кәсіпорынның 

материалдық ағындарын үйлестіруге 
логистикалық тәсілді қолдану, жабдықтау, 

өндіріс, өткізу процестерін бірыңғай процесте 

келісуді қамтамасыз ету. 



КМҚ  -6 аралас бөлімшелермен, ішкі және 

сыртқы жеткізушілермен және тұтынушылармен 
өзара іс-қимыл жасау. Өндірістік, көлік 

процестерімен байланысты жұмыстағы 

іркілістерге, оқиғаларға талдау жүргізуге, 
процестердің сенімділігі мен қауіпсіздігін 

арттыру саласындағы себептерді анықтауға және 

іс-шараларды әзірлеуге қатысу. Дайын өнімді 
жеткізушілермен, тұтынушылармен, сақтау, 

тасымалдау бойынша қызмет көрсететін 

ұйымдармен, экспедиторлармен жасалған 

шарттардың негізгі талаптарын анықтауға 
қатысу. Қолданыстағы стандарттарға, 

нұсқаулықтарға және нормативтік құжаттарға 

сәйкес есеп беруді жүргізуді бақылау. 
Ақпараттық жүйелерде жұмыс істеу. 

Алаң шектелген жағдайда әртүрлі аймақтарды, 

мысалы, тауарды қабылдау және тиеу 
аймақтарын, жинақтау және сақтау аймақтарын 

біріктіру мүмкіндігі туралы шешім қабылдау. 

Тауарларды сақтау жөніндегі талаптарды, 

жасалған сақтау шарттарының талаптарын ескере 
отырып, неғұрлым үнемді тәсілмен 

орналастыруды қамтамасыз ету. Рационализация, 

оның ішінде ABC-талдау әдістерін қолдану. 
Негізгі қойма процестерінің хронометражын 

жүргізу. 

КМҚ   – 8 көлік экспедициясы шарттарында 

көзделген жұмыстардың орындалуын 

ұйымдастыру (жүктерді Тиеу, түсіру, сұрыптау, 

әкелу және әкету және т.б. бойынша).Жүктерді 
тасымалдауды ұйымдастыруға жалпыланған 

сұраныс пен тапсырысты түсіну және тіркеу.Жүк 

тасымалын ұйымдастыруға тапсырыстардың іске 

асырылуын модельдеу және болжау.Келетін және 
жөнелтілетін жүктер, тасымалдау төлемдері, 

жеткізу мерзімдері, тасымалдау шарттары және 

тасымалдау, тиеу-түсіру және коммерциялық 
операциялардың басқа да мәселелері туралы 

анықтамалық-ақпараттық жұмысты 

ұйымдастыру.Ұйымдастыру, жүктерді Тиеу, 
түсіру, әкелу және әкету бойынша жедел жұмыс 

жоспарларының орындалуын түзету. Жүк 

операцияларында көліктің тұрып қалуын 

қысқарту, өткізу қабілетін арттыру және 
қоймаларды, алаңдар мен автокөлік кіретін 

жолдарды ұтымды пайдалану, тиеу-түсіру 

машиналарын, механизмдер мен көлік 
құралдарын ұтымды пайдалану бойынша іс-

шараларды әзірлеу.Еңбектің озық тәсілдері мен 

әдістерін, жүк және коммерциялық жұмысты 

басқарудың автоматтандырылған жүйесін, 
қызметкерлердің автоматтандырылған жұмыс 

орындарын енгізу. 

КМҚ  -9 компания бөлімшелері мен 

қызметкерлерінің ағымдағы қызметін бағыттау, 

түзету және бақылау. Компания бөлімшелері мен 



 

қызметкерлерінің тиімді өзара іс-қимылын 

қамтамасыз ету. Компанияның, оның 
құрылымдық бөлімшелерінің және жеке 

қызметкерлерінің қызметіне талдау жасау және 

баға беру. Ішкі құжат айналымы 

стандарттарының сақталуын бекіту және 
бақылау.Операциялардың өзіндік құнын 

төмендетуге, еңбек өнімділігін, қызмет көрсету 

сапасы мен операциялық қызметтің тиімділігін 
арттыруға бағытталған жобаларды әзірлеу және 

енгізу. Шарттық жұмысты ұйымдастыру – 

көліктік-экспедициялық қызмет көрсету, сақтау 
және қоймалау бойынша кәсіпорындармен және 

ұйымдармен негізгі шарттық талаптарды анықтау 

және шарттар жасасу. Вести актово-кінәрат талап 

қою жұмысы. 

КМҚ  -10 компания бөлімшелері мен 

қызметкерлерінің ағымдағы қызметін бағыттау, 
түзету және бақылау. Қазақстан Республикасы 

арқылы халықаралық транзиттік қатынаста темір 

жол көлігімен жүк тасымалдауды ұйымдастыру 

туралы тасымалдаушымен шарт жасасуға және 
Қазақстан Республикасы арқылы халықаралық 

транзиттік қатынаста тасымалдау құжаттарының 

көшірмелерін беру жөнінде қызмет көрсету 
туралы шарт жасасуға өтінім беруге. 

Экспедиторлық ұйымдардың электрондық 

дерекқорын жүргізуді көздейтін 

тасымалдаушының ақпараттық жүйесінде 
тіркеуді қамтамасыз ету. Сақтандыру шарттарын 

жасасуға, сақтандыру жарналарын төлеуді 

ұйымдастыруға. Сақтандыру жағдайы басталған 
кезде сақтандыру өтемін алуды ұйымдастыруға 

міндетті. Операциялардың өзіндік құнын 

төмендетуге, еңбек өнімділігін, қызмет көрсету 
сапасы мен операциялық қызметтің тиімділігін 

арттыруға бағытталған жобаларды әзірлеу және 

енгізу. Шарттық жұмысты ұйымдастыру-негізгі 

шарттарды анықтау және кәсіпорындармен және 
ұйымдармен көліктік-экспедициялық қызмет 

көрсету, сақтау және қоймалау бойынша шарттар 

жасау.Вести актово-кінәрат талап қою жұмысы. 

13 Оқу түрі ҚОТ қолданумен күндізгі, күндізгі 

14 Оқыту тілі Қазақша, Орысша 

15 Кредиттер көлемі 240 

16 Берілетін академиялық дәреже 6В11355-Логистика білім беру бағдарламасы 

бойынша қызмет көрсету саласындағы Бакалавр 

17 Кадрларды даярлау бағытына арналған 
лицензияға қосымшаның болуы 
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18 ББ Аккредитациясының болуы Бар 

Аккредиттеу органының атауы Білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі 

тәуелсіз қазақстандық агенттік (БСҚА) 
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ТҮТІК МОДЕЛІ 

№ Өріс атауы Ескертпе 

1 Білім беру бағдарламасының атауы  6В11355 -Логистика 

2 Берілетін академиялық дәреже 6В11355-Логистика білім беру бағдарламасы 

бойынша қызмет көрсету саласындағы Бакалавр 

3 Дублин дескрипторларына сәйкес 

оқыту нәтижелері 
Дескрипторлар студенттердің қабілеттерін 

сипаттайтын оқыту нәтижелерін көрсетеді: 

1) оқытылатын саладағы озық білімге 

негізделген оқытылатын саладағы білім мен 

түсінушілікті көрсету; 

2) білім мен түсініктерді кәсіби деңгейде 

қолдану, аргументтерді тұжырымдау және 

зерттелетін саланың проблемаларын шешу; 

3) Әлеуметтік, этикалық және ғылыми 

пайымдауларды ескере отырып, 

пайымдауларды қалыптастыру үшін 

ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге 

асыруға міндетті; 

4) оқытылатын саладағы оқу-практикалық 

және кәсіби міндеттерді шешу үшін 

теориялық және практикалық білімді қолдану; 

5) оқытылатын салада одан әрі оқуды өз 

бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту 

дағдылары; 

6) ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу 

әдістерін білу және оларды оқытылатын 

салада қолдану; 

7) зерттелетін салада фактілерді, 

құбылыстарды, теорияларды және олардың 

арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу мен 

түсінуді қолдану; 

8) академиялық адалдық қағидалары мен 

мәдениетінің маңызын түсіну. 

4 Білім беру бағдарламасы бойынша 

оқыту нәтижесі 

Логистикадағы көлік мәселелерін шешуде 

математика мен ықтималдық теориясының негізгі 

заңдылықтары туралы білімдерін көрсету. 
2. Нормативтік-құқықтық актілерді сақтай 

отырып, логистикалық жүйелердің жаһандануы 

жағдайында сыртқы сауда жүктерін жеткізудің 

көліктік процестерін басқара білу. 
3. Кәсіби қызметті жүзеге асыруда тіршілік 

қауіпсіздігі, экология және еңбекті қорғауды 

қамтамасыз ету бойынша білімді қолдану. 
4. Көліктің барлық түрлерінің ұтымды өзара іс-

қимылында логистика негіздерін қолдану. 

5. Қабылданған басқару шешімдерін негіздеу 
мақсатында көлік кәсіпорындарының қызметіне 

халықаралық және ұлттық географиялық-

экономикалық талдауды қолдану. 

6. Жеткізу тізбегіндегі техникалық-экономикалық 
процестерді оңтайландыру үшін логистикалық 

негіздерді және көлік инфрақұрылымын 

стратегиялық басқаруды жобалай білу. 
7. Жүк түрлері бойынша Қойма жабдықтарының 



параметрлерін оңтайландыра отырып, 

логистикалық көліктік-бөлу, сатып алу, өткізу 
жүйелері мен ағындық процестерді жобалай білу. 

8. Көліктік-логистикалық қызметтер нарығында 

тасымалдау сапасын қамтамасыз ету мақсатында 

Коммерциялық қызмет жағдайында жүктерді 
жеткізудің оңтайлы технологияларын әзірлеу. 

9. Логистикалық жүйелерді бақылауды жүзеге 

асыру процесінде тасымалдауды басқарудағы 
бірыңғай көлік-жүк жүйесін жүйелеуге қабілетті 

болу. 

10. Инженерлік шешімдерді маркетингтік, 
қаржылық және экономикалық бағалауды 

қолдану, кәсіпорындарда экономикалық, 

ұйымдастырушылық және басқарушылық 

модельдерді әзірлеу. 
11. Жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес 

коммерциялық қызметті қамтамасыз ететін 

логистикалық өндірісте жүктерді тасымалдауды 
үйлестіре білу. 

12. Жүктерді жеткізу технологиясын 

ұйымдастыра білу, жеткізу тізбегіндегі негізгі 

көлік-қойма процестері мен дайын өнім қорларын 
басқара білу. 

13. Өндірістік процесте жеткізу тізбегі мен 

экспедиторлық қызметтерді басқару әдіснамасын 
қолдана отырып, ақпараттық және 

интеграцияланған жоспарлау саласында талдау 

жасай білу. 
14. ҚР логистика саласындағы заңнамалық 

актілерді түсіндіру дағдыларын меңгеру, 

келісімшарттық шарттар мен кедендік заңнама 

шеңберінде жедел және сапалы қызметті 
ұйымдастыру. 

 

5 Кәсіби қызмет саласы Көлік 

6 Кәсіби қызмет объектілері Логистика мамандығы бакалаврының кәсіби 

қызметінің объектілері: логистикалық 

жүйелер мен технологиялардың жұмыс 

істеуін қамтамасыз ететін кәсіпорындар, 

ұйымдар, Акционерлік қоғамдар, 

логистикалық орталықтар мен 

корпорациялар, әртүрлі меншік нысандары 

болып табылады. Қазақстан 

Республикасының министрліктері мен 

ведомстволарының логистика бөлімдері, 

өндірістік, дайындау, жабдықтау - өткізу, 

Көлік және сауда ұйымдарының логистика 

департаменттері мен қызметтері, 

логистикалық жүйелер мен технологияларды 

дамытумен айналысатын ғылыми - зерттеу 

және 6 жобалау кәсіпорындары, соның ішінде 

жоғары және орта арнайы білім беру 

мекемелері. 

7 Кәсіби қызмет түрлері -  ұйымдастыру - басқарушылық;  



 

 

 

 

 

 

- өндірістік-технологиялық;  

- есептік-жобалық;  

- ғылыми-зерттеу;  

- сервистік - эксплуатоционную 

8 Кәсіби қызметінің функциялары 1) бітірушілердің кәсіби қызметінің негізгі 

функциялары: саланың жұмысын болжау, 

жоспарлау, жабдықтау, ұйымдастыру, 

басқару және бақылау болып табылады.  

2) жобалау, ақпараттық қызмет көрсету, 

метрологиялық қамтамасыз ету, техникалық 

бақылау жөніндегі ғылыми-техникалық 

қызмет саласындағы жұмыстарды орындау; 

3) қабылданатын және іске асырылатын 

шешімдерді талдау және негіздеу, 

жұмыстарды орындау циклін қысқарту 

резервтерін іздестіру, оларды орындау 

процесін дайындауға жәрдемдесу, қажетті 

техникалық деректермен, материалдармен, 

жабдықтармен қамтамасыз ету; 

4) әдістемелік және нормативтік 

материалдарды, техникалық құжаттаманы, 

сондай-ақ әзірленген жобалар мен 

бағдарламаларды жүзеге асыру жөніндегі 

ұсыныстар мен іс-шараларды әзірлеу; 

5) технологиялық тәртіптің сақталуын және 

көлік және технологиялық жабдықтың дұрыс 

пайдаланылуын бақылау; 

6) ақпаратты, техникалық деректерді, 

көрсеткіштер мен жұмыс нәтижелерін 

зерделеу және талдау, қорыту және оларды 

жүйелеу; 

7) жұмыс кестесін, тапсырыстарды, 

өтінімдерді, нұсқаулықтарды, карталарды, 

схемаларды және басқа да техникалық 

құжаттаманы жасау, есептілікті жүргізу; 

8) компьютерлік технологияларды, көлік 

кәсіпорындарының тиімді жұмысын 

қамтамасыз ететін ғылым мен техниканың 

жетістіктерін енгізу жөніндегі озық 

тәжірибені пайдалана отырып, жаңа 

технологияларды әзірлеу. 

9 Алдыңғы білім деңгейіне 

қойылатын талаптар 

Орта, орта білімнен кейінгі, орта кәсіптік, 

жоғары білім 
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KZKT  1101 Қазіргі 
заманауи  Қазақстан  

тарихы 

 
ЖББП   
/МК 

 
Мем. 

емтихан 

 
2 

 
5 

Қазақстан 
Тарихы 
(мектеп 
курсы) 

Философия Білуі керек: дүниежүзілік және еуразиялық тарихи процесс мәнмәтінінде 
мемлекеттіліктің қалыптасуының тарихи негіздері мен кезеңдерін; 
қазақстандық бірегейлік пен патриотизмді қалыптастырудағы тарихи 
білімнің негізін қалаушы рөлін 

Меңгеруі керек: сыни талдау арқылы тарихи өткеннің құбылыстары мен 
оқиғаларын адамзат қоғамының әлемдік-тарихи дамуының жалпы 
парадигмасымен байланыстыру; тарихи өткен мен дәлелді ақпаратты 
талдау негізінде қазіргі заманғы проблемалардың мүмкін болатын 
шешімдерін ұсыну; қазіргі қазақстандық даму моделінің ерекшеліктері 
мен маңызын талдау; қазіргі заманғы қоғамның өзара түсіністік, 
толеранттылық және демократиялық құндылықтар басымдықтарында 
өзінің азаматтық ұстанымын қалыптастыру 

Дағдысы болу: Қазақстанның қазіргі тарихы оқиғаларының себептері 
мен салдарын Тарихи сипаттау және талдау; мәдениетаралық диалог пен 
рухани мұраға ұқыпты қараудың практикалық әлеуетін анықтау 
Құзыретті болу: Қазақстанның қазіргі тарихында білімі мен түсінігін 
көрсете білу; білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білу, 
Қазақстанның қазіргі тарихы мәселелеріндегі аргументтерді тұжырымдау 
және проблемаларды шешу 

Fil  2102 Философия ЖББП   

/МК 
Емтихан  3 5 Қазақстанн

ың қазіргі 

тарихы 

мәдениетта

ну, 

Ғылым 

тарихы мен 

философия

сы 

(магистрату

ра курсы) 

Білу керек : философияның пәні, функциялары, негізгі бөлімдері мен 

бағыттары; қазіргі отандық және әлемдік философияның өзекті 
мәселелері; 
Меңгеруі керек: әртүрлі әлеуметтік үрдістерді, фактілер мен 
құбылыстарды бағалау және талдау үшін философияның ережелері мен 
категорияларын қолдану; 
Дағдыларға ие болу: алған білімдерін өмірлік жағдайларда және 
қоғамдық құбылыстарды талдауда қолдану; 
Құзыретті болу: философияның негізгі философиялық мәселелері мен 

бағыттарында, қазіргі заманның философиялық мәселелерін зерттеудегі 
негізгі әдістер мен тәсілдерде. 
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ShT  1103 Шетел тілі     

ЖББП   
/МК 

Емтихан  1,2,3 10 Шет тілінің 
мектеп 

бағдарламас
ы 

Арнайы 
академиялық 

мақсаттарға 
арналған тіл. 

Білу: шет тілдерін меңгеру деңгейлерінің жалпыеуропалық шкаласына 
сәйкес қол жеткізілген деңгей шеңберінде сөйлеу әрекетінің барлық 

түрлерінде коммуникативтік ниеттерді іске асыру үшін қажетті көлемде 
жалпы және кәсіби сипаттағы шет тілінің лексикалық және 
грамматикалық минимумы; 
Меңгеруі керек: кәсіби қызметте және басқа мәдениет өкілдерімен 
тұлғааралық қарым-қатынас барысында өзінің білімін, іскерлігін, 
дағдылары мен практикалық тәжірибесін іске асыру; 
Дағдысы болу керек: шет тілін меңгеру деңгейлерінің жалпыеуропалық 
құзыреттілік стандарттары шеңберінде дескрипторларда көрсетілген қол 



жеткізілген деңгейге сәйкес ауызша және жазбаша шет тілінде сөйлеу.  
Құзыретті болу: шет тілінің фонетикалық, лексикалық және 

грамматикалық жүйесінде. 

 
K(O) T 1104 

Қазақ (орыс) тілі         

ЖББП   
/МК 

Емтихан  1,2 10 Қазақ 
(орыс) 
тілінің 
мектеп 
курсы 

Тілдік 
дайындық 

кәсіби 
салада 

қазақ(орыс) 
тілін 

табысты 
меңгеруге 

ықпал етеді, 
кәсіби 

қызметте 
коммуникат

ивтік 
қабілеттерді 

дамытады 

Білуге тиіс: кәсіби сөйлеу қызметін жүзеге асыру үшін коммуникативтік 
минимум; арнайы мәтіннің әртүрлі типтерін, сөйлемдерді құру үшін 
қажетті грамматикалық минимум; кәсіби сөйлеуде қолданылатын негізгі 
синтаксистік конструкциялар; термин жасаудың негізгі тәсілдері; 
аударманың негізгі тәсілдері; мамандыққа қатысты жалпы техникалық 
және мазмұндық, құрылымдық және коммуникативтік құрылым. 

Меңгеруі керек: ауызекі-тұрмыстық, ресми-іскерлік (қызметтік), кәсіби 
сипаттағы ауызша сөйлеуді түсіну; оқу, техникалық әдебиеттерден, 
іскерлік құжаттамадан ақпарат алу; ғылыми мәтінді өңдеу, оның негізінде 
жоспар, тезистер, конспект, реферат, Аннотация құру. 
Дағдыларға ие болу: коммуникативтік, лингво-мәдени және әлеуметтік-
мәдени; оқу-кәсіби қарым-қатынаста оны сипаттайтын және түсіндіретін 
қажетті ақпаратты мәтіннен алу; Оқу-кәсіби міндеттерді шешу үшін 
ғылыми мәтін ақпаратының әртүрлі типтерін білдірудің тілдік нысандары 

туралы білімді пайдалану. 
Құзыретті болу: аннотацияларды, тезистерді, түйіндемелерді, 
рефераттарды, баяндамаларды өндіруде; кәсіби қызметтің негізі ретінде 
ғылыми-техникалық ақпаратты өз бетінше іздестіруде; мамандық 
шеңберінде белгілі бір тақырып бойынша кәсіби сипаттағы ақпарат 
алмасу кезінде құзыретті болуы тиіс. 
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AKT  1105 

Ақпараттық- 
коммуникациялық 

технологиялар 
(ағылшын тілінде)                

ЖББП   
/МК 

Емтихан  1 5 Информати
ка және шет 

тілі мектеп 
бағдарламас

ының 
курсы. 

Ақпараттық 
логистика 

Білуге тиіс: компьютерлік желілерді құру технологиялары мен 
принциптерін; компьютерлік техниканың аппараттық және 

бағдарламалық қамтамасыз етуінің жұмыс істеу және өзара іс-қимыл 
принциптерін; желіде жұмыс істеу үшін Microsoft Windows ОЖ теңшеу 
тәсілдерін; желілік қолданбалы бағдарламаларды. 
Меңгеруі керек: есептеу жүйелерін кәсіби пайдалану; ДК - ны желілерге 
қосу және оларда жұмыс істеу; Web - беттер мен Web-сайттарды құру 
және жобалау. 
Дағдыларға ие болу: желілік қосымшалармен жұмыс істеу; 
компьютерлік желілердің әдістері мен технологияларын дамытудың 

негізгі үрдістерімен; байланыс арналары бойынша деректерді беру 
тетіктерімен жұмыс істеу. 
Құзыретті болу: веб-сайттар мен веб-беттерді құруға арналған 
қолданбалы бағдарламалық жасақтамада; мүмкін Lan ресурстарымен; 
интернет-сервиспен. 



  
 

KSZhKMN 1111 
Құқық және 

сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы 
мәдениет негіздері        

ЖББП   
/ТП 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Емтихан   
 

2 
 

 
 

5 
 

Қазақстан 
тарихы 

мектеп 
бағдарламас
ы 

Көлік 
құқығы,  

 
 

Білу керек: Құқық негіздері, Қазақстан Республикасы 
Конституциясының негізгі ережелері; Қазақстанның қолданыстағы 

заңнамасының негізгі ережелері; сыбайлас жемқорлықтың мәні және 
оның пайда болу себептері; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар 
үшін моральдық-адамгершілік және құқықтық жауапкершілік шаралары; 
қолданыстағы, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
саласындағы заңнама; 
Менгеру керек: оқиғалар мен әрекеттерді құқықтық реттеу саласы 
тұрғысынан талдау және қажетті нормативтік актілерге жүгіне білу; 
қолданыстағы заңнамаға бағдарлану; заңды пайдалана отырып, өз 

құқықтары мен мүдделерін қорғау; адамгершілік және құқықтық мәдениет 
деңгейін арттыру бойынша жұмыс істеу; сыбайлас жемқорлықтың алдын 
алудың рухани-адамгершілік тетіктерін іске қосу. 
Дағдылары болуы тиіс: құқықтық мәселелер бойынша, қазіргі кезеңде 
нормаларды қолдану мәселелері бойынша пікірталастар жүргізу; түрлі 
құжаттарды құқықтық талдау; мүдделер қақтығысы және моральдық 
таңдау жағдайларын талдай білу; сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениетті жетілдіру; мүдделер қақтығысы жағдайындағы іс-әрекеттер; 

Құзыретті болуы тиіс Құқықтық мәселелер бойынша пікірсайыс 
жүргізуде және құқықтық нормаларды практикада қолдануда; сыбайлас 
жемқорлықтың пайда болу себептері мен шығу тегі мәселелерінде; 
сыбайлас жемқорлықтың мәні мен факторлары және оның әртүрлі 
көріністері мәселелерінде. 

  
EKKIKD  1111 

Экономика,кәсіпкер

лік 
дағдылары,көшбасш

ылық және 
инновацияны 

қабылдау         

Мектеп 
бағдарламас
ы, 

математика 

Кәсіпорын 
экономикасы 

Білуі керек: экономикалық процестердің даму заңдылықтарын; негізгі, 
экономикалық ойдың ұзақ эволюциясы кезінде құрылған; нарықтық 
механизмнің жұмыс істеу принциптері, өзін-өзі реттеу және экономикаға 

Мемлекеттік әсер ету; кәсіпкерлік идеяларды қалыптастыру әдістері; 
кәсіпкерлік қызметтің құқықтық аспектілері; 
Меңгеруі керек: экономикалық құбылыстар мен процестердің мәні мен 
формалары туралы білімді жүйелеу; экономикалық құбылыстарды 
ғылыми тұрғыдан тану әдістерін практикада қолдану. 
Дағдыларға ие болу: ұлттық және әлемдік экономиканың әлеуметтік-
экономикалық дамуының жай-күйі мен үрдістерін талдау және бағалау; 
экономикалық проблемаларды шешу кезінде пәнаралық тәсіл; өмір бойы 

біліктілікті арттыру үшін білімді меңгеру; 
Құзыретті болу: өз бетінше жұмыс істей білу; жаңа идеяларды 
қалыптастыруға қабілетті болу; экономикалық мәселелерді шешуде 
пәнаралық тәсілді меңгеру 



  
ETK  1111 Экология 

және тіршілік 
қауіпсіздігі 

Пәнді сәтті 
меңгеру 

үшін орта 
мектеп 
көлемінде 
анатомия, 
биология, 
химия, 
физика, 
математика, 

тарих, орыс 
тілін білу 
жеткілікті. 

"Экология 
және ТЖБ" 

студенттері 
кәсіби 
қызметте 
өндірістік 
қызметтің 
қауіпсіздігін 
арттыру 
бойынша іс-

шараларды 
әзірлеу, 
Шаруашылы
қ жүргізу 
объектілері 
жұмысының 
тұрақтылығ
ын арттыру 

бойынша іс-
шараларды 
жоспарлау, 
өндірістік 
персонал 
мен 
Техносфера 
халқын 

қорғау 
бойынша іс-
шараларды 
жоспарлау 
кезінде 
пайдалана 
алады. 

Білу керек: Табиғат пен қоғамның өзара іс-қимылының негізгі 
заңдылықтарын; қоршаған орта компоненттерін қорғаудың негізгі 

тәсілдері мен әдістерін; қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнама 
негіздерін.; тұжырымдамалар, стратегиялар, орнықты даму проблемалары 
және оларды жаһандық, өңірлік және жергілікті деңгейлерде шешудің 
практикалық тәсілдері; қоршаған ортаны қорғау жөніндегі заңнама 
негіздері; қауіпсіз өндірістік процестерді ұйымдастыру қағидаттары; 
Менгеру керек: табиғи ортаның экологиялық жағдайын бағалау; 
өндірістің қоршаған ортаға техногендік әсерін бағалауды жүргізу; 
Дағдыларға ие болу: экожүйелер мен тұтастай биосфераның 

құрауыштарын зерттеу; экологиялық-экономикалық жүйелердің тұрақты 
дамуының оңтайлы жағдайларын анықтау; табиғатты қорғау міндеттері; 
қоршаған орта мониторингінің стандартты әдістемелерін меңгеру; 
қоршаған табиғи ортаның жай-күйін және өндірістің оның құрауыштары 
мен құрауыштарына техногендік әсер ету дәрежесін бағалау; 
Құзыретті болу:  Экология және тұрақты даму және қоршаған ортаны 
қорғау мәселелерінде құзыретті болу; базалық ғылыми-теориялық білімді 
меңгеру және оларды теориялық және практикалық міндеттерді шешу 

үшін қолдану. 
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Mad  1108 

Мәдениеттану 

ЖББП   

/МК 
Емтихан  1 2 Мектеп 

бағдарламас
ының курсы 

Әлеуметтану

, саясаттану, 
философия 

Білуі керек: жаһандық мәдени-тарихи процестің мазмұнын, оның 

кезеңдері мен негізгі тұжырымдамалық тәсілдерін; психологиялық 
ғылымның теориялық негіздері мен ұғымдық аппаратын; негізгі 
психологиялық тәсілдердің негізгі қағидаттары мен әртүрлілігін; жеке 
және кәсіби өзін-өзі тану және өзін-өзі дамыту тәсілдерін; тұлғааралық 
қатынастарды құру тәсілдерін. 
Меңгеруі керек: кәсіби қызметте жалпы мәдени және адамгершілік-
этикалық мұраны пайдалану. Адам өміріндегі мәдениеттің орнын бағалау; 
курсты игеру барысында алынған теориялық және практикалық білімді 

адамдардың өмірі мен іс-әрекетінің психологиялық құрамын талдау және 
кәсіби қызмет пен өзін-өзі дамыту міндеттерін шешу үшін пайдалану 
Дағдысы болу керек: негізгі жалпы-гуманитарлық категориялармен, 
әлеуметтік-мәдени үрдістерді талдау әдісімен, мәдени құндылықтарға 
ұқыпты қарау және әлеуметтік-мәдени ашықтық дағдылары; 
Құзыретті болу: жалпы мәдени құзыреттерді қалыптастыру кезінде: 
қоғамда қабылданған моральдық және құқықтық нормаларды ескере 



отырып, қоғамдық өмірдің әртүрлі салаларында өз қызметін жүзеге асыру 
мүмкіндігі мен дайындығы. 

Psy 1109Психология ЖББП   
/МК 

Емтихан  1 2 Мектеп 

бағдарламас

ының курсы 

Философия Білуі керек: психологияның және оның маңызды салаларының дамуының 
негізгі кезеңдері; психикалық құбылыстардың, процестер мен 
жағдайлардың негізгі заңдылықтары; психикалық функцияларды 
зерттеудің негізгі әдістері; сана функциялары, өзін-өзі тану құрылымы 
эмоционалды және ерікті процестер психологиясының негіздері; тұлғаның 
психологиялық құрылымы; темперамент түрлері, мінез типтері, жеке 
акцентуация түрлері; тұлғааралық қатынастардың ерекшеліктері, қарым-

қатынас деңгейлері, құралдары мен түрлері. 
Меңгеруі керек: Әлеуметтік және медициналық ортадағы қарым-қатынас 
кезінде психологиялық жай-күй мен мінез-құлықты, жеке тұлғаның 
қасиеттерін бағалау; адам өмірінің әртүрлі салаларындағы психологиялық 
құбылыстарды талдау; өзін-өзі талдау және өзін-өзі бағалау. 
Дағдысы болу керек: топта, ұжымда жанжалсыз қарым-қатынас жасауда 
тиімді қарым-қатынас жасау. 

 Ale  1106 

Әлеуметтану         

ЖББП   

/МК 
Емтихан  2 2 Психология Философия Білуі керек:  әлеуметтанудың пәні, құрылымы мен функциялары, 

оқытылатын пәннің негізгі заңдары мен категориялары; әлеуметтік 
процестердің табиғаты, әлеуметтік қауымдастықтар мен топтардың 
ерекше мүдделерінің пайда болуы; әлеуметтік іс-әрекет пен әлеуметтік 
өзара іс-қимыл субъектісі ретіндегі тұлғаның әлеуметтік құрылымы; 
қоғамдық қатынастардың көбеюін қамтамасыз ететін негізгі әлеуметтік 
институттар; әлеуметтік ұйымдардың типтері мен құрылымы, оларды 
басқару тетігі. 
Меңгеруі керек: қоғамда болып жатқан әлеуметтік құбылыстарға талдау 

және баға беру 
Дағдылары болуы тиіс: әлеуметтік (қоғамдық) жағдайларды әлеуметтік 
талдау және болжау; нақты социологиялық зерттеуді дайындау мен 
ұйымдастырудың толық көлемінде мүмкіндік беретін әлеуметтану 
бойынша білімді меңгеру және қолдану 
Құзыретті болу: қоғамның құрылымы мен дамуы туралы жүйелі білім 
алу. 

Saya 1107 
Саясаттану 

ЖББП   
/МК 

Емтихан  2 2 Психология Философия Білуі керек: саясаттың мәні, мүмкіндіктері, шекаралары, 
перспективалары және негізгі түрлері; саяси биліктің мәні, жүйесі, көздері 
мен функциялары; саяси процестердің мәні және олардағы Саяси 
партиялар мен қоғамдық қозғалыстардың рөлі. 
Меңгеруі керек: Нақты саяси процестерді сауатты талдай білу; өзінің 
саяси білімін жүйелеу және тереңдету мақсатында дереккөздер мен 
әдебиеттермен өз бетінше жұмыс жасау. 
Дағдылары болуы тиіс: елдегі және әлемдегі саяси әлеуметтік 
жағдайларды саяси талдау және болжау;қазіргі заманғы саяси 

үдерістердің даму перспективаларын бағалау. 
Құзыретті болу: қоғамның құрылымы мен дамуы туралы жүйелі білім 
алу. 
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 DSh 1110 Дене 
шынықтыру 

 
Денешынықтыру  
(терапиялық)    

ЖББП   
/МК 

Емтихан 1,2,3
,4 

8 Дене 

шынықтыр

у (мектеп 

курсы) 

Бітіру 

біліктілік 

жұмысы 

Білуі керек: салауатты өмір салтының негіздері мен ережелерін, дене 
шынықтыру жаттығуларында қауіпсіздік техникасын , дене шынықтыру 

жаттығулары кезінде жарақаттану себептерін ,дене шынықтыру мен 
спорттың қазіргі қоғамдағы және тұлғаны рухани тәрбиелеудегі рөлін. 
Меңгеруі керек: жаттығуларды орындау техникасын меңгеру; оқу 
ойынында ойынның үйретілген тәсілдері мен жеке тактикалық 
міндеттерді қолдану; бағдарламада көзделген бақылау нормативтері мен 
тестілерді орындаудың физикалық қасиеттерін дамыту; дене 
шынықтырумен айналысудың дербес нысандарының тиімділігін арттыру 
мақсатында қазіргі заманғы спорттық мүкәммал мен жабдықтарды, 

арнайы техникалық құралдарды пайдалану. дене жаттығуларын орындау 
кезінде ағзаның функционалдық жағдайын бақылау және реттеу; кәсіби 
маңызды физикалық және психомоторлық қасиеттерді қалыптастыру үшін 
дене жаттығулары кешендерін қалдыру; таңертеңгі дене шынықтыру 
кешендерін құру, жарыстарды бағалау. 
Дағдыларға ие болу: дене шынықтырумен тұрақты айналысу және ерікті 
қасиеттерді тәрбиелеу,дене және ақыл-ой жұмысының денсаулық 
деңгейін арттыру. 

Құзыретті болу:спорттық оқиғалар , жетістіктер тарихы мәселелері 
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 ZhM I 1201 Жоғары 

математика I 

БП/ЖОК Емтихан  1 4 Алгебра 
Мектеп 
бағдарламас
ы 

Ықтималдық 
теориясы 
және 
математикал
ық 
статистика 

Білу керек: қазіргі математиканың өзара байланыстағы негізгі заңдарын 
білу; - қазіргі математиканың негізгі заңдылықтарының үйлесімді 
математикалық ғылым мен әлемнің ғылыми бейнесін жасауға әсерін 
түсіну; - математиканың даму логикасын білу; - математиканың негізгі 
заңдарының қолданылу шекарасын білу; - математиканың даму 
болашағын білу; - қазіргі ғылымның парадигмасын қалай қолдану керек. 
Меңгеруі керек: математикалық модельдерді құру; - математикалық 

есептерді қою; математикалық есептерді шешу үшін негізгі әдіснамалық 
принциптерді пайдалану; практикалық дағдыларды меңгеру: - заманауи 
математика әдіснамасы негізінде өзінің ғылыми–зерттеу жұмысының 
эксперименттік және есептік-теориялық материалын жалпылау; жаңа 
технологияларды жасау үшін пайдалану кезінде бакалаврдың кәсіби 
қызметінде қолданылатын Білімдерді меңгеру; - математиканы дамыту 
логикасын меңгеру; - нақты үдерістерді зерттеудің әдіснамалық 
принциптерімен қаруландыру. 

Дағдысы болу керек: күнделікті тәжірибе есептерін шешуде 
математикалық аппаратты қолдану; 
Құзыретті болу: білімін өз бетінше толықтыру қабілеті мен қабілетін 
дамытуда, математикалық әдістерді қолдануда және оларды практикалық 
қолдануда. 

ZhM II 1202 Жоғары 
математика II 

БП/ЖОК Емтихан  2 3 Жоғары 
математика 

I 

Ықтималдық 
теориясы 

және 
математикал
ық 
статистика 

Білуі керек: теориялық және практикалық міндеттерді шешудің негізгі 
ұғымдарын, анықтамаларын, формулаларын, теоремаларын және 

әдістерін.; 
Меңгеруі керек: өз мамандығы бойынша есептерді шешуде 
математикалық әдістерді қолдану; 
Дағдысы болу керек: күнделікті тәжірибе есептерін шешуде 
математикалық аппаратты қолдану; 
Құзыретті болу: білімін өз бетінше толықтыру қабілеті мен қабілетін 
дамытуда, математикалық әдістерді қолдануда және оларды практикалық 
қолдануда. 



 
 OP 1205 Оқу 

практика 

БП/ЖОК Тәжірибе  
бойынша 

қорытын
ды баға 

2 1 Мамандыққ
а кіріспе 

Көлік 
түрлерінің 

өзара 
әрекеттестігі
, өндірістік 
тәжірибе 

Білуі керек: жалпы көліктің және оның объектілерінің жұмысын 
реттейтін құжаттарды талдау; - көлік міндеттерін шешу үшін 

бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану; компьютерлік құралдарды 
қолдану 
Меңгеруі керек: жалпы көліктің және оның объектілерінің жұмысын 
реттейтін құжаттарды талдау; - көлік міндеттерін шешу үшін 
бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану; компьютерлік құралдарды 
қолдану 
Дағдылары болуы тиіс: - техникалық құжаттаманы жүргізу, 
тапсырмалар мен кестелердің орындалуын бақылау; - жедел ақпаратты 

өңдеу үшін ақпараттық технологияларды жұмыста пайдалану; 
Құзыретті болуы тиіс: - операцияларды орындауға арналған уақыт 
нормаларының есептеулерінде; - көлік объектілері жұмысының 
көрсеткіштерін есептеуде 
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LN  1203 Логистика 

негіздері 

БП/ЖОК Емтихан  2 
 

5 
 

Жалпы 
көлік курсы 

Көліктік 
логистика 

Білуі керек: логистиканың мәні, мақсаттары мен міндеттері, логистика 
объектісі мен пәні, логистика жұмыс істейтін негізгі ұғымдар, 
логистикалық инфрақұрылымның озық техникалары мен 

технологияларын қолдануға негізделген логистиканың жалпы 
принциптері, міндеттер мен функциялар, өндіріс және айналым 
салаларындағы материалдық ағындарды басқарудың логистикалық 
тәсілдері. 
Меңгеруі керек: - шикізатты сатып алу мен түпкілікті тұтынушыға 
тауарларды жеткізу арасындағы уақыт аралықтарын қысқарту үшін 
шаруашылық қызмет практикасында логистиканың негізгі қағидаттарын 
қолдану 
Дағдыларға ие болу: тауар қорларын барынша азайту, ал кейбір 

жағдайларда оларды пайдаланудан мүлдем бас тарту, бұл тауарларды 
жеткізу уақытын едәуір қысқартуға мүмкіндік береді, ақпарат алу 
процесін жеделдетеді, сервис деңгейін арттырады. 
Құзыретті болу: логистикалық тәсілдің түбегейлі жаңалығы-органикалық 
байланыс, жоғарыда аталған салаларды біртұтас материал өткізгіш жүйеге 
біріктіру, бұл логистикалық тәсілдің мақсатына – материалдық ағындарды 
түпкілікті басқаруға мүмкіндік береді. 

 
KK 2204  Көлік 

құқығы     

БП/ЖОК Емтихан  3 4 Логистика 
негіздері, 
Жалпы 
көлік курсы 

Көлік 
түрлерінің 
өзара 
әрекеттесуі 

 Білуі керек: - құқықтық шындық құбылыстарын бағдарлауға және 
аналитикалық қабылдауға; 
- құқықтық білімді практикада қолдану; 
- талдау, өз бетінше ойлау, пәнді меңгеру үшін белгілі бір әдістемелік 
негізге ие болу; 
- қалыптасқан құқықтық жағдайдың мәнін түсіну; 
- көкжиегін өз бетінше кеңейту, 
құқық қолдану қызметі; 

Меңгеруі керек:  -нормативтік-құқықтық актілердің мәтіндерімен 
жұмыс; 
Дағдысы болу: - құқық тұрғысынан туындайтын жағдайларды шешу; 
Құзыретті болу: - белсенді өмірлік ұстанымды дамыту үшін өзіңмен 
жұмыс істеу 



  ZhKK 1207 Жалпы 
көлік курсы         

БП/ЖОК Емтихан  1 3 Мамандыққ
а кіріспе 

Көлік 
құқығы, 

көлік 
логистикасы 

Білуі керек:- озық техника мен технологияларды қолдануға негізделген 
темір жолдарды пайдалану жұмысын басқарудың жалпы қағидаттары; 

- темір жол желісін, жолды және оған кіретін бөлімшелерді басқарудың 
автоматтандырылған жүйесін қолдануды ескере отырып, жекелеген темір 
жол бөлімшелерінің жұмысы; 
- сақталмаған тасымалдардың әсері, жүктердің қоршаған ортаға теріс 
қасиеттері, жүктердің ыдысы мен қаптамасын жетілдіру үрдісі туралы 
түсінікке ие болу 
- темір жол станциялары мен тораптарының өндірістік процестерін 
оңтайландыру бойынша теориялық негіздер 

Меңгеруі керек:  - техникалық жарақтандырудың жалпы заңдылықтары 
мен үрдістері, жұмыс әдістері мен көлік түрлерін жетілдіру, сондай-ақ ҚР 
көлік жүйесін дамыту жолдары мен перспективалары туралы білімді 
меңгере білу;; 
Темір жол көлігінде қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етудің кешенді 
жүйесін білу; 
Құзыретті болуы тиіс: поездар қозғалысы мен маневрлік жұмыс 
қауіпсіздігінің жол берілетін бұзушылықтарын біліктілік тәртібі және 

оның қазіргі жай-күйі, поездар қозғалысы қауіпсіздігінің бұзылуын 
тудыратын себептер ; 
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ZhZhTL  4208 
Жүктерді жеткізу 
технологиясының  

логистикасы      

БП/ЖОК Емтихан  7 5 Көлікті 
басқарудың 
логистикал
ық 
негіздері, 
коммерциял

ық қызметті 
көлікпен 
қамтамасыз 
ету 

Дипломдық 
жұмысты 
жазу кезінде 
алған 
дағдылары 

Білуге тиіс: озық техника мен технологияны қолдануға негізделген көлік 
логистикасын басқарудың жалпы қағидаттары; – көлік-логистикалық 
инфрақұрылым, жүктерді жеткізудің логистикалық технологиясының 
функциялары мен қағидаттары, көлік логистикасындағы шарттық 
қатынастардың құқықтық негізі; 
Меңгеруі керек: өндірістік жағдайларда оқытылатын пәннің теориялық 

негіздерін қолдану; – жүктерді жеткізудің логистикалық технологиясын 
құру; – тасымалдаушыны және тасымалдау тәсілін таңдау бойынша 
шешім қабылдау; 
Дағдыларға ие болу: - жүктерді жеткізу жүйесіне салыстырмалы 
экономикалық бағалау жүргізу; практикалық дағдыларға ие болу: - 
тасымалдау процестерінің логистикалық шығындарын анықтау; 
Құзыретті болу: - логистикалық жүйелердің тиімділігін анықтау, көлік 
жүйесін оңтайландыру шарттары, факторлары және өлшемдері. 

KTB 2209 Көліктегі 
тасымалдарды 

басқару 

БП/ЖОК Емтихан  3 5 Логистика 
негіздері, 
Жалпы 
көлік курсы 

Көлік 
түрлерінің 
өзара 
әрекеттесуі 

Білуге тиіс: көлік түрлерінің өзара іс-қимыл нысандары; техникалық 
құралдарды дамытудың және көлік түрлерін пайдаланудың жалпы 
заңдылықтары; бірыңғай көлік жүйесіндегі көлік түрлерінің 
ерекшеліктері; көлік түрлерінің техникалық-пайдалану сипаттамалары. 

Меңгеруі керек: Өндірістік жағдайда оқытылатын пәннің теориялық 
негіздерін қолдана білу; 
- жедел жағдайларда көлік объектілерінің қызметін талдау негізінде көлік 

құралдарын тиімді пайдалануды ескере отырып, тасымалдау процесіне 
қызмет көрсету бойынша шешімдер қабылдау; 
Дағдыларға ие болу: - көлік жұмысының тиімділігін қамтамасыз ететін 
іс-шаралар бойынша техникалық-экономикалық есептерді орындау; 
Құзыретті болу: техникалық жарақтандырудың жалпы заңдылықтары 
мен үрдістері, жұмыс әдістері мен көлік түрлерін жетілдіру, сондай-ақ ҚР 
көлік жүйесін дамыту жолдары мен перспективалары туралы білімді 
меңгеру; 



 KTOA  2210 Көлік 
түрлерінің  өзара 

әрекеттесуі 

БП/ЖОК Емтихан  4 4 Көлік 
құқығы, 

Көліктегі 
асымалдард
ы басқару 

Ақпараттық 
логистика, 

Стратегиялы
қ 
логистиканы 
басқару 

Білуге тиіс: Әртүрлі көлік түрлерінің өзара іс-қимыл нысандары; 
техникалық құралдарды дамытудың және әртүрлі көлік түрлерін 

пайдаланудың жалпы заңдылықтары; бірыңғай көлік жүйесіндегі әртүрлі 
көлік түрлерінің ерекшеліктері; көлік түрлерінің техникалық-
экономикалық сипаттамалары. 
меңгеруі керек: әр түрлі көлік түрлерінің өзара іс-қимылын қамтамасыз 
ететін техникалық құралдарды таңдау; көлік тораптарының құрылымы 
мен қуатын анықтау, дағдысы болуы керек: көліктің бір түрінен 
екіншісіне ауыстырып тиеу пункттеріндегі қойма үй-жайлары мен 
алаңдарының қажетті алаңын есептеу, 

Құзыретті болу: әртүрлі көлік түрлерінің түйісу пункттерінде негізгі 
жүктерді қайта тиеудің технологиялық схемаларын анықтау; 

  LKZhZh 2211 
Логистикалық  көлік 

-жүк жүйелері 

БП/ЖОК Емтихан  3 5 
 

Логистика 
негіздері, 
Жалпы 
көлік курсы 

Бірыңғай 
көлік жүйесі, 
Көліктік 
логистика 

білуге тиіс: озық техника мен технологияны қолдануға негізделген темір 
жолдарды пайдалану жұмысының жалпы принциптері, темір жол желісін, 
жолды және оған кіретін бөлімшелерді басқарудың автоматтандырылған 
жүйесін қолдануды ескере отырып, жекелеген темір жол бөлімшелерінің 
жұмысы, темір жол станциялары мен тораптарының өндірістік 

процестерін оңтайландыру бойынша теориялық негіздер. 
меңгеруі керек: Өндірістік жағдайда оқытылатын пәннің теориялық 
негіздерін қолдану, оперативті жағдайда өндіріс орындарының алдыңғы 
қатарлы әдістерін қолдана отырып, темір жол станциялары мен басқа да 
темір жол бөлімшелері жұмысының озық технологиясын құру; 
Дағдысы болу керек: теміржол көлігі бөлімшелерінің (станциялардың, 
учаскелердің, желі полигондарының) қызметі негізінде жылжымалы 
құрамды тиімді пайдалануды ескере отырып, тасымалдау процесіне 
қызмет көрсету бойынша шешім қабылдау); 

Құзыретті болу: темір жол көлігі жұмысының тиімділігін қамтамасыз 
ететін іс – шаралар бойынша техникалық-экономикалық есептерді 
орындау. 

 
KKL  3212 

Коммерциялық 
қызметтегі 

логистика 

БП/ЖОК Емтихан  5 5 
 

Жүк 
тасымалдау, 
Көлік 
түрлерінің 

өзара 
әрекеттесуі 
  

Дипломдық 
жұмысты 
жазу кезінде 
алған 

дағдылары 

Білу керек: логистика жұмыс істейтін негізгі ұғымдар, материалдық 
ағындарды басқарудағы логистикалық тәсілдің ерекшелігі, логистика 
функциялары, логистика әдістері, логистикалық жүйелерді құру 
принциптері, негізгі мәселелер және кәсіпорынның логистикалық 

стратегиясын әзірлеу тәртібі; 
Меңгеруі керек: материалдық ағындарды басқаруды логистикалық 
оңтайландыру негізінде сауда кәсіпорнының бәсекеге қабілеттілігін 
арттыру міндеттерін қою, сондай-ақ олардың ең көп тарағандарын шешу, 
соның ішінде: қоймаларды орналастыру бойынша шешімдер қабылдау, 
тауарларды жеткізу мен тасымалдауды ұйымдастырумен байланысты 
міндеттерді шешу; 
Дағдыларға ие болу: көлікке, жүктерді сақтау және қоймалық өңдеу 

жүйелеріне, жүктердің қозғалысын қамтамасыз ететін ақпараттық 
жүйелерге қойылатын талаптарды тұжырымдау; сауда кәсіпорындарының 
қоймаларында логистикалық процестерді ұйымдастыру; 
Құзыретті болу: қорлар, логистикалық қызметтер туралы шешімдер 
қабылдау, сонымен қатар бірқатар басқа міндеттерді шешу. 



L
P

Z
h
U

 0
9
 Л

о
ги

ст
и

к
ал

ы
қ
 п

р
о
ц

ес
ті

 ж
о
сп

ар
л
ау

 ж
ән

е 
ұ
й

ы
м

д
ас

ты
р
у

; 

 
 KG  2213 Көлік 

Географисы 

БП/ТП Емтихан  4 4 Логистика 
негіздері, 

Жалпы 
көлік 
курсы. 

Халықаралы
қ экономика 

, Кедендік 
логистика 

Білу керек: 
- кәсіпорынның шаруашылық жүргізу объектісі, нарықтық экономиканың 

агенті ретіндегі мәні, нарықтық қатынастарды мемлекеттік реттеуді ескере 
отырып, оның Ұлттық экономика жүйесіндегі орны мен рөлі; 
- кәсіпорынның ресурстық базасы және әр түрлі ресурстарды пайдалану 
тиімділігі; 
- кәсіпорын қызметінің шаруашылық механизмі; 
Меңгеруі керек: -алынған білімді кәсіпорынның есептеулері мен 
талдауларының тиімді жүйесін құру үшін қолдану және аргументтер 
әзірлеу, кәсіпорынның жұмыс істеу процесінде туындайтын 

проблемаларды шешу жолдарын негіздеу үшін қажетті құзыретке ие болу; 
- экономика саласында өндірістік кәсіпорынның жұмыс істеуін, оның 
ішінде қазақстандық кәсіпорындарда қызметті ұйымдастыру 
ерекшеліктерін білу және түсіну; 
Дағдыларға ие болу:-практикалық және ғылыми-теориялық сипаттағы 
пайымдауларды әзірлеу үшін ғылыми-практикалық, статистикалық 
ақпаратты жинау мен түсіндіруді жүзеге асыру; 
Құзыретті болу: өз тұжырымдарыңыз бен біліміңізді және олардың 

негіздемесін мамандар мен мамандарға нақты және нақты хабарлау; 

EG  2213 
Экономикалық  

география 

Логистика 
негіздері, 
Жалпы 
көлік 
курсы. 

Ұлттық 
экономика, 
Кедендік 
бақылау 

Білуі керек: әлеуметтік-экономикалық географияның қалыптасуы мен 
даму негіздерін, әлеуметтік-экономикалық географияның ғылым 
жүйесіндегі орнын, саяси картадағы аймақтық және жергілікті 
қақтығыстарды, әлеуметтік-экологиялық мәселелерді дербес зерттеу 
әдістері мен ақпарат көздерін. 
Меңгеруі керек: - Әлеуметтік - экономикалық географияның тарихи-
географиялық дамуын өз бетінше түсіндіре білу. Әлеуметтік-

экономикалық географияның жеке мәселелерін зерттеудің теориялық 
тәсілдерін сипаттау. Басқару мен өндірісті жүйе ретінде талдаңыз 
Дағдысы болу керек: әлеуметтік-экономикалық географияның 
теориялық және әдістемелік негіздерін өз бетінше қолдану тәсілдері. 
Объектілерді, фактілерді, құбылыстарды және әлеуметтік - экономикалық 
география жүйелерін жіктеу, жүйелеу және типология әдістерін дербес 
қолдану. 
Құзыретті болу: экономикалық-географиялық зерттеу әдістерін өз 

бетінше қолдану, оның ішінде кешенді және салыстырмалы 
экономикалық - географиялық статистикалық талдау дағдылары. 

 TL 3214Тарату 
логистикасы  

БП/ТП Емтихан  6 4 Коммерция
лық 
қызметтегі 
Логистика, 
логистикан

ы 
стратегиялы
қ басқару 

Логистика 
жүктерді 
жеткізу 
технологиял
ары, 

Логистикалы
қ тізбектегі 
жүктерді 
жеткізу 
технологияс
ы 

Білуі керек: тарату жүйесін ұйымдастыру түрлері және дайын өнімді 
өткізу әдістері. Тарату жүйесін қалыптастырудағы өндіріс пен соңғы 
тұтынушылардың рөлі. Логистикалық арналардың тиімділік параметрлері 
бойынша жүйелердің салыстырмалы сипаттамасы. Бөлшек сауда желісін 
дамытудағы қазіргі тенденциялар. 

Меңгеруі керек: тарату жүйесінде тауар қозғалысының негізгі 
технологияларын анықтау. Тарату логистикасындағы контейнер мен 
қаптаманың рөлі. Жүк бірліктерінің түрлері. Жүк бірлігінің негізгі 
элементі. Логистикалық жүйеде жүк бірліктерін қалыптастыру. Пакеттік 
және контейнерлік технологиялар тарату логистикасындағы тауар 
қозғалысының негізгі бағыттары ретінде. Логистикада штрих-кодтарды 
сканерлеуді қолдану. 
Дағдыларға ие болу: жеткізілімдердің логистикалық тізбегінің қызметін 



талдау және бағалау.Тапсырысты басқару функционалды үйлестіруді 
қажет ететін функция ретінде. 

Құзыретті болу: клиенттерге қызмет көрсету кезінде тапсырысты 
басқарудың рөлі. Тапсырысты басқару процедурасы. 

OL 3214 Өткізу 
логистикасы   

Логистикан
ы 
стратегиялы
қ басқару 

Логистика 
жүктерді 
жеткізу 
технологиял
ары, 
логистикалы
қ тізбектегі 

жүктерді 
жеткізу 
технологияс
ы 

Білуі керек: теміржол бөлімшелері жұмысының озық технологиясын 
жасау; тасымалдау көлемін болжауды ескере отырып, тасымалдауларға 
қызмет көрсету бойынша жедел шешімдер қабылдау 
Істеуі керек: көлік басқармасы саласындағы жаңа жетістіктерді ұсыну; 
Дағдыларға ие болу: тасымалдауды ұйымдастырудың озық әдістерін 
пайдалану. 

 KOL 3215 
Қорларды 
орналастыру 
логистикасы 

БП/ТП Емтихан  6 5 Жүк 
тасымалдау, 
Сатып алу 
логистикас

ы 

Дипломдық 
жұмысты 
жазу кезінде 
алған 

дағдылары 

Білуі керек: - қойма шаруашылығын басқаруды оңтайландыру 
құралдарын қолдануды және қойма желісін қалыптастыруға байланысты 
міндеттерді шешуді үйренеді 
Істеуі керек: -. Қойма қызметін жоспарлау және ұйымдастыру. 

Дағдыларға ие болу: логистикалық шығындарды операциялық есепке 
алу негізінде материалдық ағындарды басқару. 

Minor1  
Пән 

  Қосымша білім беру бағдарламасының (Минор)каталогына сәйкес 

ZhZHTKB  3215 
Жүктерді жеткізу 

тізбегіндегі 

қорларды басқару   

Көлік 
түрлерінің 
өзара іс-

қимылы, 
кәсіпкерлік 
логистика 
негіздері 

Дипломдық 
жұмысты 
жазу кезінде 

алған 
дағдылары  

Білуі керек:  жеткізу тізбегін басқарудың мақсаттары мен міндеттері, 
объектісі мен нысанасы; жеткізу тізбегін басқаруды жүзеге асыратын 
негізгі ұғымдар; коммерциялық сипаттағы міндеттерді шешудегі жеткізу 

тізбегін басқарудың рөлі; материалдық және олармен байланысты 
ақпараттық ағындарды басқарудың логистикалық тәсілінің ерекшелігі; 
жеткізу тізбегін басқарудың функциялары мен негізгі әдістері; нарықтық 
қатынастар жағдайында жеткізу тізбегін басқару жүйесінің негізгі 
қасиеттері мен жұмыс істеу қағидаттары; логистикалық жүйелердегі 
материалдық, ақпараттық ағындарды жоспарлауға, басқаруға және 
бақылауға жүйелі көзқарас;; басқарылатын жеткізу тізбектерін пайдалану 
арқылы өнімді сатудың тиімділігін арттыру жолдары. 

меңгеруі керек: тиімді кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыруда ағындық 
үдерістерді басқаруға логистикалық тәсілдің негізгі принциптерін 
қолдану; жеткізілімдердің басқарылатын тізбектеріне қатысты нарықтық 
экономиканың негізгі қасиеттері мен принциптерін анықтау; 
жеткізілімдердің басқарылатын тізбектерінде материалды жабдықтауды 
және жүктерді тасымалдауды ұйымдастырумен байланысты міндеттерді 
шешу; бөлу арналарында материал ағындарының барлық қозғалыс 
жолдарында логистикалық шығындарды төмендету мүмкіндіктерін 

анықтау; жеткізілімдердің басқарылатын тізбектерінде негізгі мақсаттарға 
қол жеткізу құралдарын әзірлеу. 
Дағдыларға ие болу: жеткізілімдердің басқарылатын тізбектерінде 
бөлімше деңгейінде стратегияларды қалыптастыру және іске асыру 
әдістерімен; жеткізілімдердің басқарылатын тізбектерінде логистикалық 
жүйелердің жұмыс істеу тиімділігіне бағалау жүргізумен; толассыз 



материалдық және ілеспе ағындарды қалыптастыру үшін сатып алу-өткізу 
қызметін ұйымдастыру әдістерімен; 

Құзыретті болу: логистикалық іс-шаралардың тиімділігін есептеу және 
талдау әдістері. 

 HE  4216 
Халықаралық 

экономика  

БП/ТП Емтихан  7 
 

5 Логистикан
ың 
экономикал
ық негіздері 

Дипломдық 
жұмысты 
жазу кезінде 
алған 
дағдылары 

 Білу: қазіргі халықаралық экономиканың ерекшеліктері, заңдылықтары 
және даму проблемалары туралы. 
Істей алу керек: заңдармен жұмыс істеу, өзара пайда алу мақсатында 
мемлекеттер арасындағы қарым-қатынастарда микро және макроанализ 
принциптерін практикада қолдану. 

Дағдыларға ие болу: қазіргі заманғы халықаралық экономика дамуының 
ерекшеліктері, заңдылықтары мен проблемалары, заңдармен жұмыс істеу, 
өзара пайда алу мақсатында мемлекеттер арасындағы өзара қарым-
қатынастарда микро және макроаналдау қағидаттарын практикада 
қолдану; 
Құзыретті болу: әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстар 
туралы отандық және шетелдік статистиканың деректерін талдауға және 
түсіндіруге, әлеуметтік-экономикалық 

Логистикал
ық 
жүйелердің 
қаржылық 
аспектісі, 

Дипломдық 
жұмысты 
жазу кезінде 
алған 
дағдылары 

көрсеткіштердің өзгеру үрдістерін анықтауға қабілетті болу. 

 
UE  4216 Ұлттық 

экономика 

Білуі керек: Аймақтық экономиканың негізгі категориялары мен 
ұғымдарының мәні мен мазмұнын. 
Меңгеруі керек: өңірлер экономикасын зерттеудің негізгі әдістерін 

қолдану; өңірлік дамудың негізгі үрдістерін бағалау. 
Дағдысы болу керек: Кәсіби қызметтің ерекше түрі ретінде экономиканы 
мемлекеттік реттеу туралы. 
Құзыретті болу: қаржылық қатынастардың мазмұнын және олардың 
экономикадағы функцияларын меңгеру; ұлттық экономиканың қаржы 
жүйесі, қаржылық делдалдар мен нарықтар туралы түсінік алу; қаржылық 
ақпарат, кәсіпорындар қаржысының ерекшелігі. 

  OP 2206 Өндірістік 

практирка 

БП/ЖОК Тәжірибе  

бойынша 
қорытын
ды баға 

4 3 Жалпы 

көліктің 
курсы, Оқу 
практикасы 

Диплом 

алды 
практикасы 

Білуге тиіс: жедел жоспарлау, көліктегі жұмысты басқару нысаны мен 

құрылымы (түрлері бойынша); темір жол көлігінің техникалық 
құралдарын пайдалану негіздері; жұмысты есепке алу, есеп беру және 
талдау жүйесі; көліктегі қозғалыс қауіпсіздігін регламенттейтін құжаттар 
бойынша қызметкерлерге қойылатын негізгі талаптар; кәсіби қызметте 
ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялардың құрамы, 
функциялары мен пайдалану мүмкіндіктері 
Меңгеруі керек: жалпы көліктің және оның объектілерінің жұмысын 
реттейтін құжаттарды талдау - көлік міндеттерін шешу үшін 

бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану; компьютерлік құралдарды 
қолдану; 
Дағдылары болуы тиіс: қызметті жедел реттеу және үйлестіру 
саласында теориялық білімді қолдану; - жолаушылар тасымалын 
ұйымдастыру бойынша қолданыстағы ережелерді қолдану; қажетті 
ақпаратты өз бетінше іздеу; 
Құзыретті болу: техникалық құжаттаманы жүргізу, тапсырмалар мен 
кестелердің орындалуын бақылау; жедел ақпаратты өңдеу үшін жұмыста 

ақпараттық технологияларды пайдалану; операцияларды орындауға уақыт 
нормаларын есептеу - практика объектісі жұмысының көрсеткіштерін 
есептеу 
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ZhT 2217 Жүк 
тасымалдау     

БП/ТП Емтихан  3 5 Жалпы 
көліктің 

курсы 

Коммерциял
ық 

қызметтегі 
Логистика 

Білуі керек:  - көлік түрін таңдау кезінде алған теориялық білімдерін 
пайдалану; 

- тасымалдау құжаттарын ресімдеу және жүктің сақталмағандығын 
ресімдеу; 
- сақталмаған тасымалдардың әсері, жүктердің қоршаған ортаға теріс 
қасиеттері, жүктердің ыдысы мен қаптамасын жетілдіру үрдісі туралы 
түсінікке ие болу; 
- жаңа мамандандырылған көлік құралдарымен, қоймалармен және тиеу-
түсіру техникасымен жұмыс істеуге үйрету;; 
Меңгеруі керек: - техникалық жабдықтаудың жалпы заңдылықтары мен 

үрдістері, жұмыс әдістері мен көлік түрлерін жетілдіру, сондай-ақ ҚР 
көлік жүйесін дамыту жолдары мен перспективалары туралы білімді 
меңгеру; 
- техникалық құралдарды дамытудың және көлік түрлерін пайдаланудың 
жалпы заңдылықтары; 

Дағдысы болу: 
Бірыңғай көлік жүйесіндегі көлік түрлерінің ерекшеліктеріне; көлік 
түрлерінің техникалық-пайдалану сипаттамаларына қойылатын талаптар; 

Құзыретті болу: көлік түрлерінің өзара іс-қимылын қамтамасыз ететін 
техникалық құралдарды таңдау; көлік тораптарының құрылымы мен 
қуатын айқындау; 

ZhKTSh 2217 
Жүктерді көлікпен  

тасымалдау 
шарттары   

Жалпы 
көліктің 
курсы, 
Логистика 
негіздері 

Ақпараттық 
логистика 

білуге тиіс: жүк жұмысының техникалық құралдары, тасымалдауды, 
оның ішінде контейнерлік және пакеттік ұйымдастырудың прогрессивті 
тәсілдері, тасымалдауды ұйымдастыру және басқару жөніндегі 
мамандардың коммерциялық қызметінің мәні; нарықтық қатынастар 
жағдайында көлік құқығының, тарифтерді құрудың және темір 

жолдардың жүк және коммерциялық жұмысын басқарудың 
ұйымдастырушылық құрылымының негізгі принциптері, тасымалдауды 
Жедел жоспарлау негіздері, заңды және жеке тұлғаларға көлік – 
экспедициялық қызмет көрсетудің, жүктерді тікелей аралас және 
халықаралық қатынастарда тасымалдаудың қазіргі заманғы әдістері. 
Меңгеруі керек: прогрессивтік технология, фирмалық Көліктік қызмет 
көрсетудің автоматтандырылған жүйесі (СПТО) және тиеу – түсіру 
жұмыстарын кешенді механикаландыру және автоматтандыру негізінде 

станциялар мен кірме жолдарда жүк және коммерциялық жұмыстарды 
ұйымдастыру әдістері, АСОУП және ЕҮАК режимінде баж жағдайында 
есептеу техникасы құралдарын пайдалану; 
Дағдысы болу: жүк және коммерциялық жұмыстың техникалық 
жарақтандырылуы мен технологиясын жетілдіру, тиеу орындарынан 
вагон ағындарын ұйымдастыру, поездар қозғалысының қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру бойынша іс-
шарадан экономикалық әсер алуды бағалау әдістемесін меңгеру, 

Құзыретті болу:  Әртүрлі жүктерді тасымалдау кезінде, әсіресе қауіпті, 
ауыр салмақты және сусымалы жүктерді тасымалдау кезінде 
тасымалданатын жүктердің сақталуы және қоршаған ортаны қорғау 

  ZhZhTB 4218 
Жүктерді жеткізу 
тізбегін басқару    

БП/ТП Емтихан  7 5 Логистикал
ық көлік-
жүк 
жүйелері 

Дипломдық 
жұмысты 
жазу кезінде 
алған 

білуге тиіс:  жеткізу тізбегіндегі қорларды басқаруда қолданылатын 
негізгі ұғымдар, қорларды басқару көрсеткіштерін есептеу әдістері, 
қорларды басқару модельдері, қорларды басқарудың негізгі жүйелері. 
Меңгеруі керек: жеткізу тізбегіндегі қорларды басқару стратегиясын 



дағдылары және оларды іске асыру тәсілдерін әзірлеу, белгісіздік жағдайында 
қорларды басқару, 

Дағдысы болу керек: қорларды басқару әдістері мен модельдері. 
Құзыретті болу: қорларды қазіргі заманғы басқарудың даму үрдістерін 
түсіну, қорларды басқару жүйелеріндегі кемшіліктерді анықтау және 
оларды оңтайландыру; қорларды басқару саласында кәсіби терминдерді 
пайдалана білу. 

LTZhZhT 4218 
Логистикалық 

тізбектегі жүктерді 
жеткізу 

технологиясы 

Қорларды 
жинақтау 

логистикас
ы 

Дипломдық 
жұмысты 

жазу кезінде 
алған 
дағдылары  

Білуі керек: Т. Ж. пайдалану жұмысын жоспарлаудың жалпы 
принциптерін, озық техника мен технологияны қолданудың негіздерін. 

Меңгеруі керек: Өндірістік жағдайда оқытылатын пәннің теориялық 
негіздерін қолдану; 
Дағдыларға ие болу: озық жұмыс технологиясын құру. 

 
LSB  3219 

Логистиканы 
стратегиялық 

басқару     

БП/ТП Емтихан  5 5 Жүктерді 
көлікпен 
тасымалдау 
шарттары 

Логистика 
қорларды 
жинақтау 

Білуі керек: - логистиканың теориялық негіздерін, принциптері мен 
тұжырымдамаларын зерттеу; 
- материалдық, ақпараттық ағындарды басқарудың практикалық 
дағдыларын дамыту; 
- логистикалық талдау құралдарын меңгеру; 

Меңгеруі керек: - Өндірісті тиімді логистикалық ұйымдастыру 
дағдыларын қалыптастыру 
Кәсіби қызмет саласын реттейтін нормативтік құқықтық актілер 
жүйесінде бағдарлай білу; 
Дағдысы болу: практикалық есептерді шешу үшін математикалық 
әдістер мен есептеу техникасын қолдану; 
Құзыретті болу: негізгі өндірістік жұмысында, сондай-ақ темір 
жолдардың ағымдағы және стратегиялық жұмыс жоспарларын әзірлеу 

кезінде әртүрлі шаруашылықтардың техникалық-технологиялық 
параметрлері мен қызмет көрсеткіштерін анықтау және пайдалану; 

 KBLN  3219  
Көлікті басқарудың 

логистикалық 
негіздері 

Жүктерді 
көлікпен 
тасымалдау 
шарттары 

Логистика 
қорларды 
жинақтау 

Білуі керек:  көліктің әртүрлі түрлеріндегі негізгі экономикалық 
көрсеткіштер мен олардың ерекшеліктері тасымалдаудың өзіндік құны 
мен көліктің әртүрлі түрлеріндегі өнімділік мәселелерін егжей-тегжейлі 
қарастыруға мүмкіндік береді. 
меңгеруі керек: көлік түрін таңдаудың принциптері мен әдістері, сондай-

ақ көліктің әртүрлі түрлерін тиімді пайдалану салаларын зерттеу,  
Дағдыларға ие болу: жүктер мен жолаушыларды тасымалдау саласында 
тасымалдау процесінің тиімділігін арттыру. 

KL 3220 Кедендік 
логистика  

БП/ТП Емтихан  5 5 Жүк 
тасымалы, 
көлік 
географияс
ы 

Көліктегі 
Экономика 

 білуі керек: жаңа экономикалық теорияның қалыптасуы мен дамуындағы 
логистиканың орны мен рөлін; кәсіпорын логистикасы теориясы мен 
әдіснамасының негіздерін; материалдық игіліктерді өндіру және бөлу 
процестерінің экономикалық тиімділігінің логистикалық мәнін.; 
меңгеруі керек: басқарудың логистикалық тұжырымдамасына сүйене 

отырып, кәсіпорынды басқарудың қазіргі заманғы теориясы мен 
практикасының кемшіліктерін анықтау; 
Дағдысы болу: кәсіпорында басқарудың логистикалық идеологиясын 
қолдану; 

 Minor 2 
Пән 

Қосымша білім беру бағдарламасының (Минор)каталогына сәйкес 

білуі керек: кедендік реттеудің принциптері мен әдістерін; қазіргі 
заманғы кеден ісінің құрылымын және ҚР-дағы кеден ісінің 

ерекшеліктеріне еркін бағдарлануды; халықаралық ынтымақтастық 
 KB 3220 Кедендік 

бақылау   
Экономикал
ық 

Инженерлік 
шешімдерді 



география экономикал
ық бағалау 

нысандарын, кедендік реттеу саласындағы негізгі халықаралық 
ұйымдардың қызметін.; 

Меңгеруі керек: кедендік реттеу саласындағы ҚР Негізгі заңнамалық 
актілер жүйесінде еркін бағдарлануы; 
Дағдыларға ие болу: кеден шекарасы арқылы тауарлар мен көлік 
құралдарын өткізу үшін қажетті негізгі құжаттармен жұмыс істеу.  

  SEKNHTRE 2221 
Сыртқы 

экономикалық 

байланыстарды 
қамтамасыз етудің 

логистикалық 
жүйесі     

БП/ТП Емтихан  4 
 

5 
 

Көлік 
құқығы 

Жүктерді 
тасымалдау 
ережелері, 

өткізу 
логистикасы 

білуі керек: - шаруашылық процесс, басқару жүйесі және экономикалық 
ғылымдар бөлімі ретінде логистика туралы жалпы түсініктерді 
қалыптастыру; 

- логистикалық функцияларды дамытудың объективті алғышарттары мен 
перспективаларын ашу 
- басқару; сыртқы басқарудың ұйымдық құрылымын құру негіздері 
туралы білімді бекіту 
- Экономикалық қызмет; экономика жағдайында логистикалық 
басқарудың өзектілігін бағалау; 
- сыртқы экономикалық байланыстардың әртүрлі нысандарының мәнін 
қарастыру, оның ішінде 

- тауарлар, жабдықтар, қызметтер, технологиялар саудасының 
халықаралық тәжірибесі; сыртқы экономикалық қызметті басқару 
бойынша функционалдық іс - қимылдарды жүзеге асыру әдістерінің мәнін 
ашу; 
Меңгеруі керек: - жүктерді тасымалдаудың ең оңтайлы бағдарын таңдау 
мақсатында көліктік қызметтердің әлемдік нарығы құрылымының 
ерекшеліктерін және коммерциялық терминдерді (ИНКОТЕРМС - 2010) 
түсіндірудің халықаралық ережелерін анықтау; 
Дағдысы болу керек: - шетелдік серіктестер туралы ақпарат алу 

көздеріне талдау жүргізу; 
Құзыретті болу: - материалдық ағындарды логистикалық басқарудың 
көрсеткіштері мен әдістерін негіздеу; 

 
BKZh  2221 

Бірыңғай көлік 
жүйесі 

Жалпы 
көліктің 
курсы,  

Қорларды 
жинақтау 
логистикасы 

Білуі керек: - станциялардың жеке элементтерінің негізгі схемалары мен 
конструкцияларын кешенді жобалау 
- Құрылғылардың орналасуы және оларды компьютерлік техниканы 
қолдана отырып есептеу әдістері 

- Көлік құрылғыларын дамыту мәселелері 
- жаңа мамандандырылған көлік құралдарымен, қоймалармен және тиеу-
түсіру техникасымен жұмыс істеуге үйрету; 
Меңгеруі керек: - Жобаланатын және реконструкцияланатын станциялар 
мен тораптардың, автомобиль жолдарының, қалалардың технологиялық 
процестерін әзірлеу; 
Дағдысы болу керек: - көлік жұмысын ағымдағы және перспективалық 
жоспарлау жүйесінде барлық көлік құрылғылары мен құрылыстары мен 

тораптарын жобалау және реконструкциялау 

Құзыретті болу: - теміржол станциялары мен тораптарының жеке 
элементтерін жобалау әдістерін игеру 
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 AL  3222 Автокөлік 
логистикасы   

БП/ТП Емтихан  5 
 

5 
 

Жүктерді 
көлікпен 

тасымалдау 
шарттары 

Жүктерді 
жеткізу 

тізбектерінд
егі қорларды 
басқару 

Білуі керек: материалдық ресурстар мен тауарларды сатып алудың 

неғұрлым ұтымды партияларын анықтау; материалдық ресурстар мен 
тауарларды неғұрлым үнемді тәсілмен қажетті орынға жеткізу және 
оларды уақтылы түсіру; 

Меңгеруі керек: өндіріс пен сауда талаптарына барынша жауап беретін, 
оларды тұтынудың тиімділігін қамтамасыз ететін, негізсіз қалдықтар мен 
ысыраптарды болдырмайтын ассортиментте материалдық ресурстар мен 
тауарларды сатып алуды қамтамасыз ету; 
Дағдысы болу керек: сатып алынатын материалдық ресурстар мен 
тауарлардың сапасына өндіріс және сауда талаптарын сөзсіз орындау; 

SAL 3222 Сатып алу 
логистикасы     

Жүк 
тасымалдау 
 

Жүктерді 
жеткізу тізбегін 
басқару 

Білуі керек:  материалдық ресурстар мен тауарларды сатып алудың 

неғұрлым ұтымды партияларын анықтау; материалдық ресурстар мен 

тауарларды неғұрлым үнемді тәсілмен қажетті орынға жеткізу және 
оларды уақтылы түсіру; 
Меңгеруі керек: өндіріс пен сауда талаптарына барынша жауап беретін, 
оларды тұтынудың тиімділігін қамтамасыз ететін, негізсіз қалдықтар мен 
ысыраптарды болдырмайтын ассортиментте материалдық ресурстар мен 
тауарларды сатып алуды қамтамасыз ету; 
Дағдысы болу керек: сатып алынатын материалдық ресурстар мен 
тауарлардың сапасына өндіріс және сауда талаптарын сөзсіз орындау; 

KE 3223 Көліктегі 
экономика 

БП/ТП Емтихан  6 
 

3 
 

Көлік 
географияс
ы 

Халықаралы
қ экономика 

білуі тиіс: тәуекелдердің жіктелуін; тәуекелдерді бағалау және болжау 
әдістерін; тәуекелдерді басқару жүйесі ұғымын (тәуекел-менеджмент); 
Тәуекел менеджменті жүйесін құру принциптерін; экономикалық 
тәуекелдердің алдын алу тәсілдерін. 
істей алуы керек: кәсіпорынның қаржылық жағдайын, сондай-ақ оның 
сыртқы ортадағы нақты жағдайын анықтау; 
Дағдысы болу керек: кәсіпорынның операциялық тәуекел 
индикаторларының жүйесі; кәсіпорын тәуекелдерін барынша азайтуға 

бағытталған іс-шаралар; 

IShETB  3223 
Инженерлік 
шешімдерді 
экономикалық 
тұрғыдан бағалау 

Экономикал
ық 
география 

Ұлттық 
экономика 

білуі тиіс: инвестициялардың мәнін, оларды қалыптастыру көздерін; - 
жаһандық іс - шаралардың Инвестициялар тиімділігінің көрсеткіштерін; - 
жекелеген инженерлік шешімдердің (Жергілікті іс-шаралардың) тиімділік 
көрсеткіштерін; - жекелеген инженерлік шешімдердің экономикалық 
тиімділігінің жеке көрсеткіштерін: еңбек өнімділігінің өсуін, пайдалану 
шығыстарының төмендеуін, айналым қаражатының төмендеуін, 
авиациялық техниканың тұрып қалу мерзімдерінің қысқаруын және т. б.; 

меңгеруі керек: нақты инженерлік және ұйымдастырушылық 
шешімдерді жүзеге асыру үшін инвестициялар сомасы мен көздерін 
анықтау; 
Дағдыларға ие болу: - әртүрлі шешімдердің жалпы және жеке тиімділік 
көрсеткіштерін есептеу. 

 
ITMS 4224 

Ықтималдықтар 
теория және 

математикалық 
статистика 

БП/ТП Емтихан  7 
 

5 
 

Жоғары 
математика, 

Логистикан
ы 
стратегиялы
қ басқару 

Дипломдық 
жұмысты 

жазу кезінде 
алған 
дағдылары 

білуге тиіс: Ықтималдық теориясы мен ықтималдық кеңістіктерінің 
қарапайым мысалдарының аксиомалық құрылысының негіздері; 

кездейсоқ шамалар мен кездейсоқ векторлардың таралу заңдылықтары, 
сондай-ақ шартты үлестірулердің тәуелсіздігі мен ұғымдары; кездейсоқ 
шамалардың жинақталуының негізгі типтері; ықтималдық теориясының 
шекті теоремалары; бағалауды табудың негізгі әдістері, сондай-ақ сенімді 
интервалдарды құру әдістері; статистикалық гипотезаларды тексерудің 



негізгі критерийлері және негізгі статистикалық есептерді шешудің 
бағдарламалық құралдары. 

меңгеруі керек: типтік модельдерде классикалық және геометриялық 
ықтималдылықты табу; шартты ықтималдық және оқиғалардың 
тәуелсіздігі ұғымдарын пайдалана отырып есептерді шешу; кездейсоқ 
шамалар мен векторлардың сандық сипаттамаларын табу; кездейсоқ 
процестердің негізгі сипаттамаларын табу және соңғы өлшемді 
үлестірімдерді құру; іріктемелі сипаттамаларды, таратудың эмпирикалық 
функциясын табу; гистограмма және жиіліктер полигоны; 
Дағдыларға ие болу: негізгі үлестіру параметрлері үшін сенімділік 

аралықтарын құру; 
Құзыретті болу: статистикалық гипотезаларды тексеру кезінде негізгі 
өлшемдерді қолдану. 

 
 ShKT 4224 шешім 
қабылдау теориясы   

Жоғары 
математика, 
көлікті 
басқарудың 

логистикал
ық негіздері 

Дипломдық 
жұмысты 
жазу кезінде 
алған 

дағдылары 

білуге тиіс:  - пәннің негізгі санаттары; 
- шетелдік нарықты және тұтынушыларды зерттеу әдістемесі мен әдістері; 
- шетелдік нарықты талдау, бағалау және таңдау әдістемесі; 
- шетелдік нарықты сегменттеу және тауарды жайғастыру негіздері мен 

әдістері; 
- сыртқы нарықтарда жұмыс істеу кезіндегі маркетинг кешенінің 
ерекшеліктері; 
- шетелдік нарыққа шығу кезіндегі кәсіпорынның тиімді маркетингтік 
стратегиясы. 
меңгеруі керек: - кәсіпорын мүддесі үшін, оның ішінде шетелдік 
нарықтарда маркетингтік зерттеулер жүргізу; 
- қалыптасқан жағдайды және шетелдік нарық конъюнктурасын талдау 
негізінде кәсіпорын үшін оңтайлы стратегияны таңдауды жүзеге асыру; 

Дағдысы болу керек: - өз өнімін шетел нарығына тиімді жылжыту; 
Құзыретті болу: - әртүрлі шетелдік нарықтардағы маркетингтік 
қызметтің ерекшеліктерін анықтау 

  
LEN 2225 

Логистиканың 
экономикалық 

негіздері       

БП/ТП Емтихан  4 4 Логистика 
негіздері 

Халықаралы
қ экономика 

білуге тиіс:  - ұсыну деңгейінде: логистиканың пәндік саласы және 
жеткізілім тізбегін басқару құралдары; 
- ойнату деңгейінде: ілеспе ағындармен өзара әрекеттесу арқылы 
материалдық ағынды басқару. 

- түсіну деңгейінде: жеткізілім тізбегіндегі материалдық ағымның 
әлеуетін анықтайтын әдістемелік аппарат. 
Меңгеруі керек: - логистикалық жүйелерді жіктеу негізінде жеткізілім 
тізбегін модельдеу 
Дағдысы болу: - логистикалық міндеттерді шешу үшін логистика 
әдіснамасы мен құралдарын қолдану; 
Құзыретті болу: - жеткізу тізбектеріндегі және ілеспе ағындардағы 
материалдық ағындардың әлеуетін анықтайтын әдістемелік аппарат 

 LZhKA  2225 
Логистикалық 

жүйелердің 
қаржылық 
аспектілері 

Логистика 
негіздері 

Ұлттық 
экономика 

білуге тиіс: ұйымдардың (кәсіпорындардың) қаржы терминологиясын); 
негізгі көрсеткіштері; 

 кәсіпорынның қаржылық қызметін реттейтін заңнамалық және 
нормативтік құқықтық актілер; 

 кәсіпорын қаржысын басқарудың отандық және шетелдік 
тәжірибесін жинақтау; 

 кәсіпорынның қаржылық қызметін басқарудың негізгі әдістерін;; 



  кәсіпорын қызметін қаржыландыру көздері. 
Меңгеруі керек:  нақты жағдайларды талдау кезінде экономикалық 
сипаттағы проблемаларды анықтау, әлеуметтік-экономикалық тиімділік, 
тәуекелдерді бағалау және ықтимал әлеуметтік-экономикалық 

салдарларды ескере отырып, оларды шешу тәсілдерін ұсыну; 

 алынған тапсырма бойынша ақпаратты іздеуді, қойылған 
экономикалық міндеттерді шешу үшін қажетті деректерді жинауды, 

талдауды жүзеге асыру; 

 түрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың, ұйымдардың, 
ведомстволардың және т. б. есептілігінде қамтылған қаржылық, 
бухгалтерлік және өзге де ақпаратты талдауға және түсіндіруге және 
алынған мәліметтерді басқарушылық шешімдер қабылдау үшін 
пайдалануға;; 
Дағдыларға ие болу: қаржы ресурстарын және олардың көздерін 
анықтау; 

 бизнес-жоспар құрамындағы қаржылық бөлім үшін типтік 
көрсеткіштерді есептеу; 

 жоспарлардың орындалу нәтижелерін талдауды;; 
Құзыретті болу: кәсіпорындардың қаржысын ұйымдастыру жөніндегі іс 
- шараларды әзірлеу; 

жоспарлы қаржылық есептеулерді жүзеге асырудың әртүрлі әдістері мен 
құралдарын пайдалану 

  
ZhTE  3226 
Жүктерді 

тасымалдау ережесі 

БП/ТП Емтихан  5 5 Логистикал
ық көлік-
жүк 
жүйелері 

Жүктерді 
жеткізу 
тізбектерінд
егі қорларды 
басқару 

білуге тиіс: тасымалдау жоспарларын және тасымалдау жоспарын 
орындаудың есепке алу карточкасын жасау тәртібі, жүктерді 
тасымалдауға қабылдау және алушыларға беру ережесі, тасымалдау 
құжаттарын толтыру тәртібі, жүктерді тасымалдау шарттары, кірме 
жолдарды пайдалану тәртібі, актілерді жасау тәртібі, шағымдарды ұсыну 
және қарау. 
Меңгеруі керек:  тасымалдауға өтінім жасау, есептік және есептік 
құжаттарды таңдау, жүктерді тасымалдау шарттарын таңдау, жүктерді 

Тиеу, түсіру және жеткізу мерзімдерін анықтау, тасымалдау процесін 
орындау кезінде тасымалдау шарттарын жетілдіруге және әртүрлі көлік 
түрлері арасындағы өзара іс-қимылға бағытталған іс-шаралар туралы 
актілер мен шағымдар жасау; 
Дағдыларға ие болу: жүктерді өлшеу дәлдігінің нормалары және 
тасымалдау кезіндегі жүк массасының табиғи кемуі туралы, қазіргі жай-
күйі, неғұрлым озық тасымалдау құралдарын дамыту және қолдану 
бағыттары туралы, тасымалдарды ресімдеуді автоматтандыру туралы. 

Құзыретті болу: актілерді жасау тәртібі, шағымдарды ұсыну және қарау. 

 KTPE  3226 
Көліктегі 

техникалық 
пайдалану ережелері   

Логистикал
ық көлік-
жүк 
жүйелері 

Еңбекті 
қорғау 

білуге тиіс: озық техника мен технологияны қолдануға негізделген темір 
жолдарды пайдалану жұмысын басқарудың жалпы қағидаттары, темір 
жолдар желісін, жолды және оған кіретін бөлімшелерді басқарудың 
автоматтандырылған жүйесін қолдануды ескере отырып, жекелеген темір 
жол бөлімшелерінің жұмысы, темір жол станциялары мен тораптарының 
өндірістік процестерін, демек, жоспарлы тапсырмаларды орындау кезінде 
экономикалық тиімділікті ескере отырып, олардың жұмыс 

технологиясына кіретін бүкіл кешенді оңтайландыру бойынша теориялық 
негіздер. 



Меңгеруі керек:  теміржол көлігінде қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз 
етудің кешенді жүйесін қолдану; 

Дағдысы болу керек: маневрлік жұмыс және поездар қозғалысы 
қауіпсіздігінің рұқсат етілген бұзушылықтарының біліктілік тәртібі және 
оның қазіргі жағдайы, поездар қозғалысы қауіпсіздігінің бұзылуын 
тудыратын себептер, ТПЕ талаптары мен нормалары, темір жолдардың 
техникалық құралдарын, сондай-ақ технологиялық процестерді 
пайдалану, ұстау және орнату мәселелері бойынша нұсқаулықтар мен 
басқа құжаттар, 
Құзыретті болуы керек: мамандығы бойынша барлық өндірістік 

процестерде темір жолдардың апатсыз жұмысын қамтамасыз ететін 
принциптер мен жағдайларда. 
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EK KE/ЕР/EE 4302 

4301 Еңбекті қорғау 

БП/ЖОК Емтихан  7 
 

5 
 

Экология 
және 
теміржол 
көлігі, 
Көліктегі 

техникалық 
пайдалану 
ережелері 

Дипломдық 
жұмысты 
жазу кезінде 
алған 
дағдылары 

Білуге тиіс: -еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі және өндірістік 
үдерістер саласындағы заңнамалық-құқықтық базаның негіздері; 
- өндірістік объектілерді өндіру, монтаждау, пайдалану және жөндеумен 
байланысты процестердегі қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың 
табиғаты; 

- адамдарды қауіпті және зиянды өндірістік факторлардан қорғау 
құралдарын пайдалану, жөндеу және сақтау тәртібі; 
- өнеркәсіптік жабдықтар мен өндірістік процестердің қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету принциптері; 
- өндірістік жарақаттанудың алдын алу шаралары, Өндірістегі жазатайым 
оқиғаларды тергеп-тексеру тәртібі; 
- Өндірістегі еңбекті қорғау және оның қауіпсіздігі жөніндегі жұмыстарды 
ұйымдастыру;; 
- өнеркәсіптік өндіріс объектілерінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

қағидаттары және т. б. 
Меңгеруі керек:  - өндірістік қызметтің қауіпсіздігін арттыру бойынша 
іс-шараларды әзірлеу; 
- шаруашылық объектілерінің өндірістік қызметінің тұрақтылығын 
арттыру жөніндегі іс-шараларды жоспарлау және жүзеге асыру; 
Дағдысы болу: төтенше жағдайларда өндірістік персоналды және 
халықты қорғау бойынша іс-шараларды жоспарлау; 
Құзыретті болу: ТЖ салдарын жою кезінде құтқару және басқа да кезек 

күттірмейтін жұмыстарды жүргізуде барабар шешімдер қабылдау. 

KE 4302 Кәсіпорын 
экономикасы  

БП/ЖОК Емтихан  7 5 Көліктегі 
Экономика, 
логистикан
ың 
Экономикал
ық 

негіздері. 

Дипломдық 
жұмысты 
жазу кезінде 
алған 
дағдылары  

Білуге тиіс: - ҚР-дағы кәсіпкерлік қызметтің негізгі нысаны ретіндегі 
кәсіпорынның айрықша белгілері: экономикалық дербестік, 
экономикалық жауапкершілік, меншік нысаны және оның құқықтық 
мәртебесі; 
Меңгеруі керек:  - қолда бар ресурстарды ескере отырып, кәсіпорынды 
дамытудың ең тиімді нысанын таңдау; 

Дағдысы болу керек: –Кәсіпорын экономикасы саласындағы заңнама, 
оларды нарықтық қатынастарды дамыту жағдайында қолдану. 

 
 KL  2303 Көліктік 

логистика   

БП/ЖОК Емтихан  4 5 Жалпы 
көліктің 
курсы, 
логистика 
негіздері 

Жобаларды 
басқару 

білуге тиіс: - Көлік логистикасы саласындағы жаңа білімдерді өз бетінше 
меңгеру; 
- Көлік логистикасы қағидаттарында жеткізу жүйелерін ұйымдастыру. 
Меңгеруі керек:  - логистикалық тұжырымдамаға сүйене отырып, 
тасымалдау тиімділігін арттыру мүмкіндіктерін табу; 
Дағдыларға ие болу: - тасымалдауды басқарудың логистикалық 



қағидаттарын қолдану. 

 
AL 3304 Ақпараттық 

логистика 

БП/ЖОК Емтихан  6 5 Ақпараттық
-
коммуникац
иялық 
технология
лар (анг.яз) 

Кәсіпорын 
экономикасы
, Логистика 
жүктерді 
жеткізу 
технологияс
ы 

Білуге тиіс: логистикалық ақпаратты жіктеу мен кодтаудың бірыңғай 
жүйесінің жиынтығы ретінде ақпараттық қамтамасыз етудің кіші жүйесі; 
логистикалық құжаттаманың біріздендірілген жүйелері; ұйымда 
айналатын ақпараттық ағындардың схемалары; деректер базасын құру 
әдістемесі; базалық технологиялар ERP-кәсіпорын ресурстарын 
жоспарлау жүйесі және SCM – объектіге бағытталған бағдарламалық 
қамтамасыз етуді қамтитын жеткізу тізбегін басқару жүйесі; дерекқорды 
басқару құралдары және электрондық коммуникациялар; логистикалық 

процестер; CALS-бұл өнімнің өмірлік цикліне бейімделген 
интеграцияланған жеткізілім тізбегін басқару әдістемесі бар технология. 
жеке кәсіпорын деңгейінде де, сондай-ақ өңір, елдер және тіпті елдер 
топтары деңгейінде де құрылған жеткізу тізбегін басқара білу; 
бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу саласында материалдық 
ағындарды басқарудың көп деңгейлі автоматтандырылған жүйелерін 
(АБЖ) құру (БҚ); 

Дағдыларға ие болу: ақпараттық технологиялардың көмегімен іске 

асырылатын Талдамалық міндеттердің шешу шеңберін кеңейту 
қажеттілігінде туындаған негізсіз басқарушылық логистикалық 
шешімдерді қабылдау; ақпараттық технологияларға бастапқы ақпараттың 
үлкен көлемін есептеумен байланысты OLTP - технологиялар шеңберінде 
іске асырылатын транзакциялық (есептік) міндеттерді автоматтандыру 
желісі бойынша ұйымдастырушылық-экономикалық басқару жүйесін 
енгізу; 
Құзыретті болу: интеграцияланған логистиканың ақпараттық 
ресурстарының тиімді және жоғары технологиялық құрылымын қолдану 

(ШЖК) тез өзгеретін нарықтық ортада тізбектерге қатысушылардың 
көпшілігінің өзара іс-қимылын қамтамасыз етуге және бәсекелестікті 
күшейтуге мүмкіндік беретін интеграцияланған құралдарды жасауға 
мүмкіндік беру. 

L
T

 1
3
 Л

о
ги

ст
и

к
ал

ы
қ 

те
х
н

о
л
о
ги

я
 

 ZhZhTKZh  3305 
Жүктерді жеткізу 
тізбегін кешенді 

жоспарлау  

БП/ЖОК Емтихан  6 
 

5 
 

Өндіріс 
логистикас
ы 

Кәсіпорын 
экономикасы 

Білуі керек: бастапқы шикізат көзінен соңғы тұтынушыға дейін 
материалдық және ақпараттық ағындардың өтуін қамтамасыз ететін жүйе 
туралы ұғымның бүтіндігін.; 

Меңгеруі керек: көлік-экспедициялық және қойма операцияларын 
оңтайландыру есебінен көлік-қойма жүйесінің тиімді жұмысын, сондай-ақ 
басқарылатын жеткізу тізбектерінде көлік құралдары мен қоймалау 
жүйелерін негізделген таңдауды қамтамасыз ету 
Дағдыларға ие болу: қасиеттері мен принциптерін негіздеу нарықтық 
жағдайда жеткізу тізбегін басқару. 

 
KLN  2306 

Кәсіпкерлік 
логистика негіздері      

БП/ЖОК Емтихан  4 
 

4 
 

Логистика 
негіздері, 

Көлікте 
тасымалдау
ды басқару 

Жүктерді 
жеткізу 

тізбегін 
кешенді 
жоспарлау 

білуге тиіс: өндірістік процесті ұйымдастыру, Еңбекті нормалау 
негіздерін, жабдыққа, материалдарға, еңбек шығындарына қажеттілікті 

ғылыми нормалау және жоспарлауды; еңбек өнімділігін, еңбек 
сыйымдылығын, өзіндік құнын есептеу және бағалау мәселелерін; ең 
төменгі аңғалдықты анықтау мақсатында өндірістік процестің әртүрлі 
нұсқаларын жасауды. 
меңгеруі керек: экономикалық негіздеу; өндірістік процесті 
ұйымдастырумен байланысты мәселелерді шешу; еңбек шығындарының 
нормаларын әзірлеу; 
Дағдысы болу керек: кәсіпорын жұмысының көлемдік және сапалық 



көрсеткіштерін, жұмысшылар контингентіне, жалақы қорына қажеттілікті, 
еңбек өнімділігін анықтау, 

Құзыретті болуы керек: жұмыс құны, пайда, кірістілік, пайдалану 
шығындары және келтірілген шығындар. 

 LZhB  3309 
Логистикадағы 

жобаларды басқару       

БП/ЖОК Емтихан  6 
 

5 
 

Кәсіпкерлік 
логистика 
негіздері 

Кәсіпорын 
экономикасы 

білуі керек: жобаларды басқарудың теориялық - әдіснамалық негіздерін, 
жобаларды басқарудағы қолданыстағы стандарттардың негізгі ережелерін, 
жүйелік жобалық технологияларды. 
меңгеруі керек: тиісті бағдарламалық өнімдерді қолдана отырып, әртүрлі 
технологиялық тәсілдер негізінде логистика саласындағы жобаларды 

әзірлеу және іске асыру. 

 OP II 3307 
Өндірістік 
практирка 

БП/ЖОК Тәжірибе  
бойынша 
қорытын
ды баға 

6 3 Оқу 
практикасы, 
өндірістік 
практика I. 

Диплом 
алдындағы 
практика 

Білуге тиіс: жедел жоспарлау, көліктегі жұмысты басқару нысаны мен 
құрылымы (түрлері бойынша); темір жол көлігінің техникалық 
құралдарын пайдалану негіздері; жұмысты есепке алу, есеп беру және 
талдау жүйесі; көліктегі қозғалыс қауіпсіздігін регламенттейтін құжаттар 
бойынша қызметкерлерге қойылатын негізгі талаптар; кәсіби қызметте 
ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялардың құрамы, 
функциялары мен пайдалану мүмкіндіктері 

Меңгеруі керек: жалпы көліктің және оның объектілерінің жұмысын 
реттейтін құжаттарды талдау - көлік міндеттерін шешу үшін 
бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану; компьютерлік құралдарды 
қолдану; 
Дағдылары болуы тиіс: қызметті жедел реттеу және үйлестіру 
саласында теориялық білімді қолдану; - жолаушылар тасымалын 
ұйымдастыру бойынша қолданыстағы ережелерді қолдану; қажетті 
ақпаратты өз бетінше іздеу; 

Құзыретті болу: техникалық құжаттаманы жүргізу, тапсырмалар мен 
кестелердің орындалуын бақылау; жедел ақпаратты өңдеу үшін жұмыста 
ақпараттық технологияларды пайдалану; операцияларды орындауға уақыт 
нормаларын есептеу - практика объектісі жұмысының көрсеткіштерін 
есептеу 
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 OL 3310 Өндіріс 

логистикасы    

БП/ТП Емтихан  5 5 СЭҚ 
ұйымдасты

ру, 
Кәсіпкерлік 
логистика 
негіздері 

Приобретен
ные навыки 

при 
написании 
дипломной 
работы 

білуі керек:  жалпы және жаһандық логистикалық міндеттер және 
экономикалық тиімділік критерийлерін, тәуекелдерді және ықтимал 

салдарларды ескере отырып, осы міндеттердің нәтижелері бойынша 
ұсыныстарды негіздеу 

меңгеруі керек: деректерді жинау, талдау және өңдеу негізінде өндірістік 
үдерістегі қорлардың жағдайын бақылау жүйесін әзірлеу; 
Дағдыларға ие болу: стандартты теориялық және эконометрикалық 
модельдерді қолдана отырып, материалдық ағындарды басқаруды 
логистикалық оңтайландыру мәселелерін шешу. 

 KEK  3310 Көліктік-

экспедициялық 
қызметтер   

СЭҚ 

ұйымдасты
ру, 
Кәсіпкерлік 
логистика 
негіздері 
 

Дипломдық 

жұмысты 
жазу кезінде 
алған 
дағдылары 

Білуге тиіс: логистикалық су көлігінің жалпы және жаһандық міндеттері 

және экономикалық тиімділік критерийлерін, тәуекелдерді және ықтимал 
салдарларды ескере отырып, осы міндеттердің нәтижелері бойынша 
ұсыныстарды негіздеу. 
Меңгеруі керек: деректерді талдау және өңдеу; Стандартты теориялық 
және эконометрикалық модельдерді қолдана отырып, материалдық 
ағындарды басқаруды логистикалық оңтайландыру мәселелерін шешу. 
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 KKKKE 3310 
Коммерциялық 

қызметті көліктік 
қамтамасыз ету   

БП/ТП Емтихан  5 5 Жүк 
тасымалдау  

Дипломдық 
жұмысты 

жазу кезінде 
алған 
дағдылары 

Білуге тиіс: көліктің әртүрлі түрлеріндегі негізгі экономикалық 
көрсеткіштер мен олардың ерекшеліктері тасымалдаудың өзіндік құны 

мен көліктің әртүрлі түрлеріндегі өнімділік мәселелерін егжей-тегжейлі 
қарастыруға мүмкіндік береді. 
меңгеруі керек: көлік түрін таңдаудың принциптері мен әдістері, сондай-
ақ көліктің әртүрлі түрлерін тиімді пайдалану салаларын зерттеу; 
Дағдыларға ие болу: жүктер мен жолаушыларды тасымалдау саласында 
тасымалдау процесінің тиімділігін арттыру.. 

 KZhKZhB 3310 
Көліктегі жүк және 

коммерциялық 
жұмысты басқару 

Жүк 
тасымалдау 

Дипломдық 
жұмысты 
жазу кезінде 
алған 
дағдылары 

Білуге тиіс: жүк жұмысының техникалық құралдары, тасымалдауды, 
оның ішінде контейнерлік және пакеттік ұйымдастырудың прогрессивті 
тәсілдері, тасымалдауды ұйымдастыру және басқару жөніндегі 
мамандардың коммерциялық қызметінің мәні; нарықтық қатынастар 
жағдайында көлік құқығының, тарифтерді құрудың және темір 
жолдардың жүк және коммерциялық жұмысын басқарудың 
ұйымдастырушылық құрылымының негізгі принциптері, тасымалдауды 
Жедел жоспарлау негіздері, заңды және жеке тұлғаларға көлік – 

экспедициялық қызмет көрсетудің, жүктерді тікелей аралас және 
халықаралық қатынастарда тасымалдаудың қазіргі заманғы әдістері. 
Меңгеруі керек: прогрессивтік технология, фирмалық Көліктік қызмет 
көрсетудің автоматтандырылған жүйесі (СПТО) және тиеу – түсіру 
жұмыстарын кешенді механикаландыру және автоматтандыру негізінде 
станциялар мен кірме жолдарда жүк және коммерциялық жұмыстарды 
ұйымдастыру әдістері, АСОУП және ЕҮАК режимінде баж жағдайында 
есептеу техникасы құралдарын пайдалану; 

Дағдысы болу: жүк және коммерциялық жұмыстың техникалық 
жарақтандырылуы мен технологиясын жетілдіру, тиеу орындарынан 
вагон ағындарын ұйымдастыру бойынша іс-шарадан экономикалық әсер 
алуды бағалау әдістемесін меңгеру, 
Құзыретті болуы керек:  Әртүрлі жүктерді тасымалдау кезінде, әсіресе 
қауіпті, ауыр салмақты және сусымалы жүктерді тасымалдау кезінде 
поездар қозғалысының қауіпсіздігін, тасымалданатын жүктердің 
сақталуын және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі іс-

шараларды жүзеге асыруда құзыретті болуы тиіс. 

DAP 4308 Диплом 
алдындағы практика 

БП/ЖОК Тәжірибе  
бойынша 
қорытын
ды баға  

8 18 Өндірістік 
тәжірибе 

Дипломдық 
жұмысты 
жазу кезінде 
алған 
дағдылары 

Білуге: тасымалдау құжаттарын ресімдеу ережесі, жылжымалы құрамға 
және тиеу-түсіру және қойма операцияларына қойылатын талаптар; - 
тасымалдау процесін ұйымдастырудың технологиялық схемаларын 
жобалау және көлік құралдарын қауіпсіз пайдалану ережесі. 
Меңгеруі керек: жүк жөнелтушілер мен жүк алушыларға: тасымалдау 
құжаттарын ресімдеу, жүктерді тапсыру және алу, әкелу және әкету 
бойынша; тиеу-түсіру және қойма операцияларын орындау бойынша; 

жылжымалы құрамды дайындау бойынша; - жүктерді сақтандыру, жүктер 
мен көлік құралдарын кедендік ресімдеу бойынша; ақпараттық 
қызметтерді ұсыну бойынша; жылжымалы құрамның жай-күйі мен 
пайдаланылуын бақылауды жүзеге асыру. 
Дағдысы болу керек: тасымалдауды басқару және ұйымдастырумен, 
көліктегі қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етумен, сондай-ақ көліктегі 
Техникалық реттеу бойынша жұмыстарды орындаумен байланысты 
қажетті іс-шараларды өткізу әдістемелері; 



Құзыретті болу: көлік объектісінде тиімді коммерциялық жұмысты 
ұйымдастыру тәсілдері, клиентпен жұмыс істеудің ұтымды әдістерін 

әзірлеу және енгізу. 
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Дипломдық 
жұмысты (жобаны) 
жазу және қорғау 
немесе кешенді 
емтиханға 
дайындалу және 

тапсыру 

  8 12 Өндірістік 

және 

диплом 
алдындағы 

практика 

Дипломдық 
жұмыс 

Білу керек: көліктегі қозғалысты ұйымдастырумен байланысты негізгі 
объектілерді, құбылыстар мен процестерді және ғылыми зерттеу әдістерін 
қолдана білу; көлік құралдарының қозғалысын модельдеу мен 
жобалаудың кешенді әдістерін: 
Меңгеруі керек: тозу, коррозия, конструкция беріктігінің жоғалу 
механизмдерін талдау деректерін бағалау; қозғалыс қауіпсіздігін, еңбек 

жағдайларын, экология мәселелерін қоса алғанда, көлікте қолданылатын 
заңнамалық актілер мен техникалық нормативтерді қолдану; ұжымды 
басқарудың әлеуметтік-психологиялық негіздерін ескеру: 
Дағдыларға ие болу: өндірістің жаңа технологияларын өз бетінше игеру; 
өнімнің өзіндік құнының, пайданың пайдалану шығындарын айқындау; 
жүйенің (кәсіпорынның, ұйымның, цехтың, учаскенің) мақсаттарына 
декомпозиция жүргізу және мақсаттарға қол жеткізудің тиімді әдістері 
мен технологияларын таңдау: 

Құзыретті болу: көліктің және басқа да аралас өндірістердің өзара іс-
қимылы саласында; көлік объектілері мен жүйелерін жобалауда, таңдауда 
және пайдаланудың ұтымды режимдерінде; еңбек заңнамасы саласында 

 



4. Оқу нәтижелері мен құзыреттері арасындағы өзара байланыс 

 

 Оқу нәтижесі (бітіруші дайын болуы тиіс) 

1 Логистикадағы көлік мәселелерін шешуде математика мен 
ықтималдық теориясының негізгі заңдылықтары туралы 

білімдерін көрсету. 
ӘК1, ӘК 2, ӘК 3, 

2 Нормативтік-құқықтық актілерді сақтай отырып, 

логистикалық жүйелердің жаһандануы жағдайында сыртқы 

сауда жүктерін жеткізудің көліктік процестерін басқара білу. 

ӘК 4, ӘК 7,КК1, 

 

3 Кәсіби қызметті жүзеге асыруда тіршілік қауіпсіздігі, экология 

және еңбекті қорғауды қамтамасыз ету бойынша білімді 

қолдану. 

ӘК 5, 

4 Көліктің барлық түрлерінің ұтымды өзара іс-қимылында 

логистика негіздерін қолдану. ӘК 6, ӘК 10, КК 4 

5 Қабылданған басқару шешімдерін негіздеу мақсатында көлік 
кәсіпорындарының қызметіне халықаралық және ұлттық 

географиялық-экономикалық талдауды қолдану. 

ӘК 4, ӘК 7, КК 2 

6 Жеткізу тізбегіндегі техникалық-экономикалық процестерді 

оңтайландыру үшін логистикалық негіздерді және көлік 
инфрақұрылымын стратегиялық басқаруды жобалай білу. 

ӘК 7, ӘК 8, ӘК 9, КМК 

1, КМК2 

7 Жүк түрлері бойынша Қойма жабдықтарының параметрлерін 

оңтайландыра отырып, логистикалық көліктік-бөлу, сатып 
алу, өткізу жүйелері мен ағындық процестерді жобалай білу. 

КК 5, КК 12, КМК3, 

КМК4 

8 Көліктік-логистикалық қызметтер нарығында тасымалдау 

сапасын қамтамасыз ету мақсатында Коммерциялық қызмет 
жағдайында жүктерді жеткізудің оңтайлы технологияларын 

әзірлеу. 

КК 6 КК 11, КМК6 

9 Логистикалық жүйелерді бақылауды жүзеге асыру процесінде 

тасымалдауды басқарудағы бірыңғай көлік-жүк жүйесін 
жүйелеуге қабілетті болу. 

КК 7, КК 8, КМК7 

10 Инженерлік шешімдерді маркетингтік, қаржылық және 

экономикалық бағалауды қолдану, кәсіпорындарда 
экономикалық, ұйымдастырушылық және басқарушылық 

модельдерді әзірлеу. 

КК 9, КК 11 КК 10, КМК 
8 КМК9 

11 Жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес коммерциялық 
қызметті қамтамасыз ететін логистикалық өндірісте жүктерді 

тасымалдауды үйлестіре білу. 

КК 10 КК 11, КК 12, 

КМК 6, КМК8 

12 Жүктерді жеткізу технологиясын ұйымдастыра білу, жеткізу 

тізбегіндегі негізгі көлік-қойма процестері мен дайын өнім 
қорларын басқара білу. 

КК 6 КК 11, КМК9, 

КМК10 

13 Ақпараттық және интеграцияланған жоспарлау саласында 

өндіріс процесінде жеткізілім тізбегі мен экспедиторлық 
қызметтерді басқару әдіснамасын қолдана білу. 

КК 4, КК 12, КМК7, 

КМК8, КМК9, КМК10 

14 ҚР логистика саласындағы заңнамалық актілерді түсіндіру 

дағдыларын меңгеру, келісімшарттық шарттар мен кедендік 

заңнама шеңберінде жедел және сапалы қызметті 
ұйымдастыру. 

ӘК 0, КК 3, КК 10, 

КМК7, КМК8, КМК9, 

КМК10 

 

  



5. Жиынтық кесте, игерілген кредиттердің көлемін көрсететін білім беру 

бағдарламасының модульдері бөлінісінде 

 
К

у
р

с 
о
б
у
ч

ен
и

я
  

С
ем

ес
т
р

  

Оқытылатын 

пәндер саны 

Кредиттер саны 

С
а
ғ
а
т
 

б
о
й

ы
н

ш
а
 

б
а
р

л
ы

ғ
ы

 

E
C

T
S

 

МК ЖОК ТП 

Т
ео

р
. 

о
қ

ы
т
у
 

О
қ

у
 т

әж
ір

и
б
ес

ә 

Ө
н

д
ір

іс
т
ік

  
  
  
  

(Д
и

п
л

о
м

 
а
л

д
ы

н
д

а
ғ
ы

) 
  

т
әж

ір
и

б
е 

Қ
о
р

ы
т

 а
т
т
ес

т
. 

Д
ен

е 
ш

ы
н

ы
қ

т
ы

р
у
 

  

1 1 6 2  26    2 870 28 

2 4 3 1 25 1   2 930 32 

2 3 4 2 1 27    2 870 29 

4 1 4 2 26  3  2 930 31 

3 5  1 5 30     900 30 

6  2 4 27  3   900 30 

4 7  4 3 30     900 30 

8      18 12  900 30 

 

 

 


